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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.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2015 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00
BvD geeft aan dat de vraag destijds was waarom niet volledig invulling was gegeven aan
de motie. De portefeuillehouder heeft eerder toegezegd dat de motie volledig zal worden
ingevuld. Door de ChristenUnie/SGP wordt aangegeven dat conform het
instellingsbesluit het verplaatsen van de markt naar een andere dag nooit mag betekenen
dat de markt verplaatst wordt naar een zondag. De commissie adviseert de
gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

In vergadering

Bestuur en Middelen - dinsdag 15 september 2015 19:00

Besluit

In vergadering
Besluit

De commissie besluit dit stuk op een nader bepalen datum opnieuw te agenderen.

Bestuur en Middelen/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00
De fractie BvD wil dit stuk bespreken in een commissievergadering. De CU/SGP
ondersteunt dit. De politieke vraag luidt: waarom heeft het college geen invulling gegeven
aan de motie.

