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Aanleiding
Gedurende 2 jaren zijn er voorbereidingen gaande om te komen tot verzelfstandiging van de
weekmarkten in Aalten en Dinxperlo. Vanuit de branche van het marktwezen is hierop aangedrongen
om reden van optimalisering en professionalisering. In een werkgroep, die naast de gemeente bestaat
uit vertegenwoordigers van de weekmarkt en vanuit de Centrale Vereniging voor de Ambulante
Handel(CVAH), is dit project voorbereid. Uitgangspunt voor de gemeente is altijd geweest dat er
voldoende draagvlak moet bestaan onder de marktkooplieden. Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel;
Inhoud mededeling
Aanvankelijk was het de bedoeling om de verzelfstandiging op 1 januari 2013 in te laten gaan.
Inmiddels zijn er 3 gespreksronden geweest met de markthandelaren van de beide markten om te
trachten het noodzakelijke draagvlak onder het project te verzamelen. Uit deze gesprekken komt
duidelijk naar voren dat het voor veel marktkooplieden toch een moeizaam proces is om zich los te
weken van de gemeente. Dit proces gaat ondermeer gepaard met het opgeven van bepaalde rechten
en zekerheden, zoals de bestaande marktplaatsvergunning.
Tijdens de laatste gespreksronde op 10 december 2012 was slechts een beperkt deel van de
kooplieden aanwezig. Ook dit gesprek, dat onder voorzitterschap stond van de heer H. Achterhuis,
voorzitter van de CVAH, verliep weer minder voortvarend, dan in deze fase van het proces wenselijk
zou zijn. Besloten werd dat de marktkooplieden nu eerst in kleine kring/werkgroep invulling gaan
geven aan de diverse stappen van dit proces. Hiertoe is in de maand januari 2013 de eerste
bijeenkomst gepland. Van gemeentezijde is aangegeven dat, in afwachting hierop, onzerzijds geen
acties worden ondernomen. Als het draagvlak ontbreekt heeft het immers geen zin om besluiten te
nemen.
In het belang van een goede besluitvoorbereiding en in het belang van het personeel van de
gemeente dat werkzaam is ten behoeve van de weekmarkt(marktmeester), is besloten om de
besluitvorming ten aanzien van de verzelfstandiging op te schuiven. Naar verwachting zal een
e
dergelijk voorstel in de 2 helft van 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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