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Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 bij de vaststelling van de
marktverordening (RIS 1375888) de motie "Dordrecht een transparante en
aantrekkelijke stad voor marktondernemers" unaniem aangenomen.
We informeren u met deze raadsinformatiebrief graag over de opvolging die we
aan deze motie hebben gegeven.
U heeft in de motie gevraagd de regels voor vervanging duidelijker te maken, het
mogelijk te maken om de markt op een andere dag te organiseren en de
toetredingskansen van nieuwe ondernemers te onderzoeken.
We gaan de vergunningvoorschriften verduidelijken op het punt van vervanging.
Het college heeft op 25 augustus 2015 een nieuw instellingsbesluit (bijlage 2)
voor de markten genomen, onder intrekking van het instellingsbesluit van
28 oktober 2014. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de reguliere marktdag
naar een andere dag verplaatst kan worden.
Tot slot wordt in deze brief een toelichting gegeven op de kansen voor nieuwe
startende jonge ondernemers op de Dordtse markten.

Inleiding
Met deze raadsinformatie brief informeert het college de gemeenteraad over de
uitvoering van motie M 7 "Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor
marktondernemers". Naast deze informatiebrief over de afhandeling van de motie
ontvangt u ook een raadsvoorstel over de in de kadernota aangekondigde
benodigde tariefstijgingen om de markten meer kostendekkend te kunnen
organiseren.

Doelstelling
We informeren u graag over de opvolging die we aan uw motie hebben gegeven.
De motie zorgt voor duidelijkere en transparantere spelregels voor (potentiële)
ondernemers op de Dordtse markten en meer flexibiliteit in de organisatie van de
Dordtse markten.

Stand van zaken/de feiten
In de bovengenoemde motie worden het college verzocht drie zaken op te
pakken:
1.

een beleidsregel op te stellen, waarin de aanvraagprocedure en de
toetsingscriteria tot vervanging van de marktvergunninghouder worden
beschreven en de term bijzondere omstandigheden wordt gedefinieerd.
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We stellen voor hier geen aparte beleidsregel voor op te stellen maar dit te
verwerken in de vergunningvoorschriften. Bijzondere omstandigheden zullen
daarbij gedefinieerd worden als ziekte of overmacht, die los staan van
bedrijfsvoeringsaspecten. Door het op te nemen in de vergunningvoorschriften is het voor alle vergunninghouders in één document inzichtelijk
wat de werkwijze bij vervangingsvragen is.
2.

in het Instellingsbesluit Markten een bepaling op te nemen, waarin geregeld
wordt dat een reguliere marktdag naar een andere dag verplaatst kan
worden. Deze aanpassing wordt ook gedragen door de marktkooplieden.
Dit is opgenomen in artikel 3, lid c van het bijgevoegde instellingsbesluit van
25 augustus 2015.

3.

te onderzoeken op welke wijze de kansen voor nieuwe, startende en / of
jonge ondernemers, om tot de Dordtse markten toe te treden, vergroot
kunnen worden.
We combineren in Dordrecht het wachtlijststelsel op anciënniteit met een
bewuste branchering. Deze branchering zorgt voor een aantrekkelijk en divers
marktaanbod. De branchering op de Dordtse markt is tot stand gekomen door
jarenlange ervaring en heeft geleid tot een goed evenwicht in de hoeveelheid
kramen in de 'food en 'non-food'.
Wij hebben een quick scan gemaakt van de doorstroming in de Food branche.
In drie jaar tijd zijn er circa 16 nieuwe ondernemers gestart in de branche
AGF, Vis, Vlees, Kaas en Brood. Dit betekent dus gemiddeld 5 nieuwe
ondernemers per jaar.
We stimuleren innovativiteit en vernieuwing doordat in de marktverordening
is opgenomen dat een nieuwe branche voorkeur krijgt boven aanbod in een
bestaande branche. Dit betekent dat er voor innovatieve, vaak jonge,
ondernemers sneller een plek ontstaat.
Uit ons onderzoek blijkt dat het bestaande beleid ruimte biedt voor nieuwe
ondernemers, vooral wanneer zij vernieuwende producten willen aanbieden
die de Dordtse markt aantrekkelijk houden. Daarmee is er sprake van een
goede en gezonde doorstroming, ook voor jonge ondernemers.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
De inhoud van deze raadsinformatiebrief wordt via de leden van de
Marktadviescommissie actief gecommuniceerd met de betrokken
Marktkooplieden. Het instellingsbesluit en het bijbehorende intrekkingsbesluit
wordt gepubliceerd in Gemeentenieuws.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
We kijken jaarlijks naar verbeteringen in het marktbeleid en zullen dit ook
volgend jaar weer doen op basis van de signalen die we in de praktijk krijgen. In
2016 zullen wij de hierboven genoemde wijzigingen en het nieuwe
instellingsbesluit evalueren met alle betrokken partners.
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1. Motie "Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor
marktondernemers".
2. Instellingsbesluit Markten van 25 augustus 2015.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
,

Het college van Burgemeester en Wethouders
de loco-secretaris
de burgemeester

@
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