Motie: Nieuwe impulsen en nieuw Marktbeleid
De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 30 maart 2011
Overwegende dat:
De vrijdagmarkt in Blerick reeds geruime tijd een afnemende belangstelling laat zien.
Ook de koopavond daar onder te lijden heeft.
Onder andere ook in Tegelen soortgelijke processen gaande zijn.
Zowel marktkooplui, lokale winkeliers als klanten behoefte hebben aan nieuwe impulsen op het
gebied van markten en sfeermarkten.
De winkeliers de wens te kennen hebben gegeven een belangrijke rol te willen vervullen in de
vernieuwing waaronder mogelijk ook het verzelfstandigen van markten. De problemen en kansen
t.a.v. markten, zoals geschetst door Winkelhart Blerick in het stuk "Herpositionering Markt
Blerick", gepresenteerd tijdens het Sprekersplein van 2 maart 2011, alsook zoals geschetst door
de Stuurgroep Blerick van Venlo Partners in de notitie "Versterking van de weekmarkt Blerick"
belangrijke richtingen aangeven.
De raad bij de behandeling van de begroting 2011 de wens te kennen heeft gegeven dat ook de
leges voor marktstandplaatsen, etc. kostendekkend dienen te zijn. Inzage in de totale kosten en
baten van de weekmarkt in Blerick over 2009 en 2010 zijn hiervoor noodzakelijk .
Het verzelfstandigen van de markten wellicht een mogelijkheid is de kostendekkendheid te
realiseren en nieuwe impulsen makkelijker mogelijk te maken.
Gestart kan worden met vernieuwing in stadsdeel Blerick en daarna in aanpak en houding door te
vertalen naar Tegelen en andere week- en sfeermarkten in de gemeente Venlo.
De raad van mening is dat:
Een vernieuwingsslag op het gebied van marktbeleid nodig is. Vernieuwing in zowel
mogelijkheden als uitvoeringsvormen, inhoud, verordening en organisatievormen.
Handel- en Hanzestad Venlo ruimte dient te geven aan nieuwe sfeervolle markten en aan nieuwe
impulsen.
Met vernieuwing in grote mate het aanzien in de regio alsook de klantenkring niet alleen
behouden blijft, maar ook mogelijk een impuls krijgt tot uitbreiding.
Roept het college op:
Het college op te dragen in overleg met betrokken organisaties, een pilot op te zetten t.a.v. een
nieuwe organisatie- en marktstructuur om de weekmarkt in Blerick te herpositioneren en bij
gebleken succes dit vernieuwd marktbeleid (visie, doelformulering, beleid, nieuwe impulsen en
organisatievormen (waaronder mogelijke verzelfstandiging) ook bij andere markten in onze
gemeente door te voeren en uiterlijk 29 oktober 2011 t.b.v. besluitvorming door de raad een
voorstel te doen.raadsvoorstel te ovoorstel hiervoor te doen.
Gaat over tot de orde van de dag.
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