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Gemeente 
Hellendoorn 

A a n de raad 

Samenvatting: 
Onze marktverordening dateert uit 2005 en is op een aantal punten toe aan een aanpassing, in 
de huidige verordening zijn zowel de kaderstellende bevoegdheden van de raad als de uitvoerende 
bevoegdheden van het college opgenomen. We stellen u voor de kaderstellende en uitvoerende 
bevoegdheden uit elkaar te halen door de kaderstellende bevoegdheden van de raad neer te 
leggen in een duidelijke en eenvoudige verordening en de uitvoerende bevoegdheden van het 
college op te nemen in een martkreglement. 
De voornaamste inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op het opheffen van de wachtlijst en 
het niet langer aanbieden van standwerkersplaatsen (met de daarbij behorende voorschriften). 

Aanleiding: 
De huidige marktverordening blijkt op een aantal punten gedateerd. Na overleg met het 
marktbestuur is gebleken dat het wenselijk is de marktverordening en het -reglement op een 
aantal punten aan te passen. Daarmee wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen in de 
branche en de in afgelopen jaren gegroeide praktijk. 

Doelstelling: 
Beschikbaar hebben van een marktverordening en een marktreglement, met duidelijke en 
eenvoudige regels, die bijdragen aan een voor alle belanghebbenden (bezoekers, ondernemers en 
gemeente) goed functionerende warenmarkt. 

Voorgestelde oplossingen: 
De huidige marktverordening is vastgesteld in 2005 . In de verordening zijn zowel de brede kaders 
als (soms gedetailleerde) uitvoeringstaken vastgelegd. Om de sindsdien veranderde 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad en het college te benadrukken kunnen (conform 
het VNG-model) de kaderstellende bevoegdheid van de raad en de uitvoerende bevoegdheden 
van het college uit elkaar worden gehaald. Deze verdeling leidt tot een afgeslankte 
marktverordening waarin de raad de kaders aangeeft en de uitvoeringsbevoegdheden worden 
vastgelegd in een duidelijk en eenvoudig door B&W vast te stellen marktreglement. 
Met de herziening van de verordening en de introductie van een marktreglement menen wij 
ruimte te kunnen bieden aan vernieuwing en kwaliteitsontwikkeling. Met als doel onze markt, die 
belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van het Nijverdalse centrum, een impuls te geven. 

Communicatie: 
De nu gepresenteerde voorstellen zijn besproken met het bestuur van de Nijverdalse 
zaterdagmarkt. Het bestuur stemt in met deze voorstellen. 
De voorstellen zijn ook kortgesloten met de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. Onze 
verordening en reglement passen binnen het beleid dat de vereniging voorstaat. 
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Concept Besluit: 
De marktverordening gemeente Hellendoorn 2012 conform bijgevoegd besluit vaststellen. 

Nijverdal, 18 september 2012 

secretaris, 

V? 

JF. Dijkstra M B A , mevr. A . H . Raven BA, I 

Advies commissie(s): 
De commissie Grondgebied stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan 
de raad. 

Nr. 12INT01619 Nijverdal, 5 november 2012 

Bijlagen: 
Concept marktverordening gemeente Hellendoorn 2012 


