
 

Raad 25 januari 2023 

Motie in ingetrokken door de indieners. 

 
Motie kaders verzelfstandigen week en warenmarkten 
 
De raad van de Gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 25 januari 2023, behandelend 
het raadsvoorstel verzelfstandiging week- en warenmarkten 
 
Constaterende dat,  

• De raad wordt gevraagd tot verzelfstandiging van de week en warenmarkten 

• De gemeente hiervoor een bruikleenovereenkomst aangaat met de stichting week-en 
warenmarkten Renkum 

• daarin geen afspraken bevat over de tijden en plaatsten van de te houden markten 

• het in het raadsvoorstel benoemde vernieuwingstraject niet nader wordt gedefinieerd 
 
 

Overwegende dat,  

• het gevolgen kan hebben voor de stichting in oprichting en voor de gemeente als er geen 
duidelijke afspraken zijn gemaakt die juridisch correct op papier staan 

• het ons nog niet duidelijk is geworden in de toelichting hoe de transitie kostenneutraal wordt 
gemaakt 

• we het belangrijk vinden dat de stichting zichzelf bedruipt en er geen geld bij hoeft vanuit de 
gemeente 

• Voor Wolfheze en Doorwerth het ook een mooie toevoeging zou zijn om een weekmarkt te 
organiseren  

• de gemeente bij de stichting onder de aandacht moet brengen of er een markt in Wolfheze 
en Doorwerth gewenst is en niet andersom 

• De standplaatsen in Doorwerth en Wolfheze nu nog via de gemeente blijven lopen  en dus 
aandacht en geld kosten 

• duurzaamheid een belangrijke plaats moet hebben in de bedrijfsvoering van de stichting 
 
Roept het college op: 
 
Als uitgangspunten bij de verzelfstandiging van de week en warenmarkten op te nemen dat: 
 
1) De week-en waren markten financieel onafhankelijk van de gemeente worden georganiseerd.  
2) De tijden en plaatsen van de week- en warenmarkt zijn gelijk zijn aan de huidige tijden en plaatsen 
3) Aan de stichting te vragen met een voorstel naar de gemeente komen voor vernieuwing waar 
Doorwerth en Wolfheze ook in worden meegenomen. 
4) Met de stichting duidelijke afspraken te maken over hoe zij duurzaamheid een plaats gaan geven 
in de bedrijfsvoering 
 
Fractie van GemeenteBelangen 

 


