
            
 

   

   

Raad 29 september 2021 

Amendement niet ingediend; 

voorstel van agenda afgevoerd. 

Amendement betreffende Verzelfstandiging weekmarkten 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 29 september 

2021, behandelend het voorstel inzake de verzelfstandiging van de weekmarkten,  

 

Constaterende dat, 

 

1. de weekmarkten in onze gemeente meer aandacht en sturing behoeven, met name 

de doorbelasting van de kosten, het registeren van de standplaatsen en het toezicht; 

2. de weekmarkten, onder andere als gevolg van bezuinigingen, de afgelopen jaren niet 

de aandacht hebben gekregen die ze verdienen; 

3. de marktkooplieden zelf, desgevraagd, enthousiast zijn over de voorgenomen 

verzelfstandiging. 

4. weekmarkten bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de kernen in de 

gemeente Renkum.  

5. de wens bestaat om ‘de keten te verkorten’ en meer lokaal te produceren, te kopen 

en te verkopen. 

 

Overwegende dat, 

 

• het verzelfstandigen van weekmarkten een landelijke tendens is; 

• marktkooplui, verenigd in een stichting, goed in staat zijn een goede en ordelijke 

weekmarkt te organiseren; 

• een goede en moderne markt meer behelst dan omzet genereren. Hierbij valt te 

denken aan afvalscheiding, parkeerbeleid, toezicht, promotie van lokale ondernemers 

en duurzaamheid, zoals ook aangegeven in de raadsvergadering van 22 april 2020, 

uitvoeringsprogramma klimaat inzake verduurzaming evenementen 

• Het bestuur van weekmarkten het beste functioneert met leden die ook een markt of 

standplaats hebben in diezelfde gemeente.  

• een regelmatige evaluatie in het belang is van zowel de gemeente als de 

marktkooplieden.  

 

Besluit het voorliggende raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 

1. beslispunt 1 als volgt aan te vullen: ……te verzelfstandigen door het beheer over te 

dragen aan een op te richten stichting waarvan het bestuur voor minimaal 50% 

bestaat uit marktkooplieden met een marktplaats of standplaats in de Gemeente 

Renkum. 
2. Na beslispunt 2 op te nemen:  

3. De onder 2. genoemde overeenkomst na 5 jaar automatisch te laten eindigen, met 

de intentie deze te verlengen.  

en beslispunt 3 te vernummeren tot 4. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

VVD  GemeenteBelangen  PvdA  GroenLinks  CDA 


