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Tijdens de raadscommissie op 1 december jl. zijn er verschillende vragen gesteld over de week- en 

warenmarkten. Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van  

1. De voortgang inzake de motie week- en warenmarkten d.d. 18-12-2019. 

2. De huidige status van de inning van marktgelden 

  

1. De voortgang inzake de motie week- en warenmarkten 

 

1.1 Reactiveringsprogramma 

Door corona en de ziekte van de verantwoordelijke werknemer heeft de marktkwestie afgelopen 

jaar deels stilgelegen. Sinds kort ligt de kwestie bij de nieuwe accountmanager bedrijven en 

worden er weer nieuwe stappen gezet. Omdat de gesprekken over privatisering met de 

marktlieden weer net zijn gestart is een reactiveringsprogramma nog niet aan de orde. In Q1 2021 

staan er verdere gesprekken gepland en zal dit weer ter sprake komen. 

1.2  Kosten en baten  

De afweging om wel of niet te privatiseren is tweeledig. 1) Waar ligt de verantwoordelijkheid voor 

het gebruik van de openbare ruimte en 2) Wat zijn de kosten/opbrengsten van het wél of niet 

privatiseren. Wat betreft het tweede punt is de landelijke tendens dat weekmarkten langzaam 

minder populair worden. Maatschappelijke veranderingen en het aandeel internetaankopen zorgen 

ervoor dat er steeds minder mensen op de markt komen en dat het publiek vergrijst. Dit is ook 

zichtbaar in de gemeente: het aantal marktkramen neemt al jaren gestaag af en daardoor dalen 

ook de opbrengsten. Dit maakt investeren in de markt lastig en zorgt ervoor dat privatisering een 

aantrekkelijke optie is voor een toekomstbestendige markt.  
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3. Juridische structuur 

Bij privatisering maakt de gemeente afspraken met een enkele rechtspersoon over het gebruik van 

de openbare ruimte, bijvoorbeeld een stichting of vereniging. De keuze voor de specifieke 

juridische vorm ligt bij de marktlieden zelf. In de gesprekken met de marktlieden wordt er 

momenteel gekeken wat de beste optie voor hen is. Bijvoorbeeld het starten van een eigen 

stichting of het aansluiten bij een bestaande stichting, in dit geval de Stichting Arnhemse Markten. 

2. De huidige status van de inning van marktgelden 

 

2.1  Gederfde Marktgelden 

Sinds 2018 heeft de gemeente geen marktmeester meer. Een aantal marktlieden betaalden 

contant aan de marktmeester, maar sinds zijn vertrek worden deze contante betalingen niet meer 

geïnd. Een eerste indicatie van de gederfde inkomsten is tussen de €3000,- tot €5250,- per jaar, 

een kwart van de totale inkomsten. Deze gederfde inkomsten moeten wel weg worden gezet tegen 

de kosten van een eventuele marktmeester.  

 

2.2 Artikel 4 marktverordening 

Bij afgelopen raadscommissie werd de vraag gesteld of marktlieden niet structureel te veel betalen. 

Marktlieden zouden de kosten onder artikel 4 van de marktverordening per week betalen in plaats 

van per jaar. Dit is gelukkig niet het geval, de kosten onder artikel 4 hebben geen betrekking op de 

marktlieden en worden daarom ook niet aan hun gefactureerd. Een aantal marktlieden maakt 

gebruik van kramen die een 3e partij hen verhuurt en wekelijks voor hen neerzet. Artikel 4 slaat op 

de kosten die deze 3e partij jaarlijks dient te betalen.  
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