
 

Raadsstuk 
Onderwerp: Marktverordening Haarlem 2014 
BBV nr: 2013/496059 

 

 

1. Inleiding 

Aanleiding om de Marktverordening Haarlem 2014 vast te stellen, is dat door de herziening 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de grondslag voor het huidige 

Marktreglement 2008 is komen te vervallen. De recente marktmodelverordening VNG dient 

als basis voor deze nieuwe verordening. Dit is in overeenstemming met de lijn dat bij het 

vaststellen van nieuwe verordeningen de modellen van de VNG worden gevolgd.   

 

2. Het college stelt de raad voor: 

       1.  De Marktverordening gemeente Haarlem 2014 vast te stellen. 

    

3. Beoogd resultaat 

Door het vaststellen van de Marktverordening Haarlem 2014 heeft de gemeente weer een 

rechtmatige verordening, die is ontdaan van overbodige regels en administratieve lasten. 

  

4. Argumenten 

4.1 De Marktverordening dient ter regulering van de markten in Haarlem 

Met de nieuwe Marktverordening 2014 heeft de gemeente een instrument om de markten 

zodanig te (her)organiseren waarbij de belangen van de gemeente worden beschermd en 

tevens de markten aantrekkelijk blijven voor zowel de marktkooplieden als consumenten.  

 

Voor de dagelijkse uitvoering en inrichting van de markten zal, na vaststelling van de 

Marktverordening, per marktlocatie een inrichtingsplan worden vastgesteld door het college 

van burgemeester en wethouders, hetgeen binnen de kaders van de verordening de benodigde 

flexibiliteit biedt.   

 

De nieuwe marktverordening is met de vertegenwoordigende marktcommissie besproken en 

waar nodig toegelicht, evenals het door het college vast te stellen inrichtingsplan. Gelet op 

het feit dat de Marktverordening de stabiliteit van de Haarlemse warenmarkten waarborgt, is 

de vertegenwoordigende marktcommissie akkoord gegaan.  

 

5. Kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Na het vaststellen van de Marktverordening wordt deze met de bijbehorende stukken 

bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl. 

Tevens wordt de Marktverordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de 

decentrale regelgeving op www.overheid.nl.  

Na vaststellen en bekendmaking zal het college overgaan tot het vaststellen van de 

inrichtingsplannen. Deze inrichtingsplannen bevatten de dagelijkse uitvoering en inrichting 

van de markten per locatie. Met de marktcommissie is afgesproken dat zij over de 

inrichtingsplannen worden geïnformeerd.   

 

7. Bijlagen 

Marktverordening Haarlem 2014 inclusief de Toelichting. 



 

 

 

 

 

 

2013/496059 Marktverordening Haarlem 2014 

2 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet 

 

Besluit: 

 

vast te stellen de Marktverordening Haarlem 2014. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 

 


