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19 oktober 2021 Verzelfstandiging Renkumse markten

Geachte raadsleden,

Bij uw bespreking van de verzelfstandiging van de markten werd duidelijk dat er verschil in inzicht 

bestaat over hoe de Renkumse markten zelfstandig kunnen worden. Vanwege dat verschil is er ook 

nog geen stemming over het amendement of het voorstel geweest. We willen u nu zelfs vragen om 

de stemming over het voorstel helemaal van de agenda te voeren, om tot een nieuw politiek en 

maatschappelijk gedragen voorstel te komen, waarmee de toekomst van onze Renkumse markten 

geborgd is. Hieronder leest u meer over onze aanpak.

Gesprek over drie scenario’s

Feitelijk zijn er drie denkrichtingen voor de markten, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Daarover 

gaan we in gesprek met de Renkumse marktkooplieden. De drie richtingen zijn:

- Het oprichten van een eigen stichting voor Renkumse markten

- Het (alsnog) komen tot een vergaande samenwerking met de stichting Arnhemse Markten

- De gemeente blijft de markten in beheer houden

Op dit moment is wel duidelijk dat het laatste scenario van deze drie zal leiden tot een bijzonder 

forse verhoging van de marktgelden. De verwachting is dan ook niet dat die optie werkelijkheid 

wordt, maar we sluiten op dit moment niets uit. Het woord daarover is opnieuw aan de 

marktkooplieden. We willen van hen horen welke optie hun voorkeur heeft. Daarna willen we die 

voorkeur ook zo snel mogelijk realiteit maken.

De gesprekken vinden de komende maanden plaats, waarna we graag bij uw Raad terugkomen met 

een voorstel. De huidige, onwenselijke, situatie blijft dan bestaan tot en met juni 2022. Vanaf 1 juli 

2022 willen we de nieuw gekozen koers gaan uitvoeren.

Hoogachtend,
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