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Geachte voorzitter, 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden mevrouw Dille en de 
heren De Mos, Rogier en Grinwis bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de 
Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) en het voorstel van het college inzake Verordening 
straathandel Den Haag 2017 (RIS 295091) de motie Termijn van overschrijven bij overlijden verlengen 
(RIS 294688/4) ingediend. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Overwegende dat: 

- de termijn van vier weken na het overlijden van een vergunninghouder voor het melden van 
dat overlijden te kort is, gelet op alles wat er op nabestaanden afkomt na een overlijden. Een 
termijn van acht weken biedt de nabestaanden meer gelegenheid het overschrijven van de 
vergunning tijdig te regelen. 

 
Constaterende dat: 

- de termijn van vier weken in artikel 2.5, tweede lid van het marktreglement voor het verzoek 
tot overschrijving van een marktvergunning na het overlijden van de vergunninghouder te 
kort is. 

 
Verzoekt het college: 

- de termijn in artikel 2.5, tweede lid van het concept-marktreglement Den Haag 2016 te 
verlengen tot 8 weken dan wel coulance toe te passen bij een aanvraag tot overschrijving 
van de marktvergunning bij overlijden van de vergunninghouder na de huidige termijn van 
vier weken. 

 
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de motie. 
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In het door het college vastgestelde Marktreglement Den Haag 2017  is bovenstaande motie verwerkt 
in artikel 2:5, tweede lid (zie bijlage). 
 
Het college stelt de raad voor motie 4 hiermee als afgedaan te beschouwen.  
  
 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden mevrouw Akhiat en de 
heren Grinwis en De Mos bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de 
Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) en het voorstel van het college inzake Verordening 
straathandel Den Haag 2017 (RIS295091) de motie mogelijk maken overschrijving vergunning op 
werknemer  (RIS 294688/16) ingediend. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
constaterende dat volgens het voorliggende marktreglement vergunningen alleen kunnen worden 
overgeschreven op partners of eerstegraads bloedverwanten; 
 
van mening dat ondernemers zonder partner of eerstegraads bloedverwanten hun vergunning ook 
moeten kunnen overdragen op een voor hen bekend en vertrouwd persoon, die ten minste vijf jaar 
verbonden is aan de zaak, analoog aan artikel 2.5.lid 1e; 
 
verzoekt het college om in artikel 2.5 van het marktreglement toe te voegen dat de marktvergunning 
ook kan worden overgeschreven op een voor hen bekend en vertrouwd persoon, die ten minste vijf 
jaar verbonden is aan de zaak, analoog aan artikel 2.5 lid 1e. 
 
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de motie. 
 
Deze  motie zal verwerkt worden in het beleid met betrekking tot de vergunningverlening. De 
werknemer kan aangemeld worden door de werkgever onder het gelijktijdig aanvragen van 
vergunning.  Deze wijze van inpassen in het beleid maakt het mogelijk om in voorkomende gevallen 
van weigeringsgronden gebruik te kunnen maken.  In het beleid omtrent de vergunningverlening bij 
het vrijkomen van een standplaats wordt opgenomen dat een werknemer van de 
vergunninghouder een extra, substantiële wegingsfactor krijgt toegekend op basis van onder 
andere ervaring, kennis van de markt etc.  De werknemer vraagt dan een vergunning aan met de 
aanbeveling (de aanmelding) van zijn huidige werkgever om juist die vrijkomende  
marktvergunning te verkrijgen en zo het bedrijf te kunnen voortzetten. Met de extra 
wegingsfactor heeft de werknemer een voorsprong in de selectie.  
 
Het college stelt de raad voor motie 16 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden de dames Akhiat en 
Dille en de heren De Mos, Grinwis en Mahmood bij de bespreking van het voorstel van het college 
inzake de Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) en het voorstel van het college inzake 
Verordening straathandel Den Haag 2017 (RIS295091) de motie Evaluatiemoment persoonlijke 
aanwezigheid (RIS 294688/8) ingediend. 
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De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

• in het nieuwe Marktreglement gekozen is voor de systematiek waarin persoonlijke 
aanwezigheid van minimaal 50% weer het uitgangspunt is; 

• de persoonlijke aanwezigheidsplicht op weinig draagvlak kon rekenen onder de 
ondernemers op de Haagse Markt. 

 
Van mening dat: 

• de nu opgenomen hardheidsclausule ondernemers in ieder geval de kans biedt om te kunnen 
afwijken van de verplichting om de standplaats (persoonlijk) in te laten nemen; 

• het voor het creëren van meer draagvlak zinvol is om deze maatregel met de marktkooplui 
te evalueren. 

 
Verzoekt het college: 

• om na één jaar te komen met een evaluatiemoment aangaande de maatregel van de 
persoonlijke aanwezigheidsplicht; 

• de raad hierover te informeren. 
 
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de motie. 
 
Met het nieuwe Marktreglement wordt de persoonlijke aanwezigheid van de vergunninghouder 
heringevoerd. De persoonlijke aanwezigheid wordt na een jaar geëvalueerd. In het eerste kwartaal 
2018 wordt de raad hierover geïnformeerd. 
 
Het college stelt de raad voor motie 8  hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden mevrouw Akhiat en de 
heren De Mos en Mahmood bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de 
Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) en het voorstel van het college inzake Verordening 
straathandel Den Haag 2017 (RIS295091) de motie overdracht na onafhankelijke toetsing (RIS 
294688/7) ingediend. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

• het overdrachtsrecht voor bestaande vergunninghouders in het raadsvoorstel 
Marktverordening en concept Marktreglement (RIS294688) afgeschaft dreigt te worden; 

• het voornemen om het overdrachtsrecht te schrappen niet op draagvlak kan rekenen. 
 
Van mening dat: 

• overdrachten die ter goeder trouw zijn, zoals de overdacht aan goed ingewerkte 
medewerkers, mogelijk moeten kunnen blijven. 
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Verzoekt het college: 
• te onderzoeken of transparante overdrachten gekoppeld aan een onafhankelijke toetsing 

mogelijk zijn; 
• de raad over de uitkomsten te informeren. 

 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden de heren Mahmood en 
Çetinkaya bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de Marktverordening Den Haag 
2016 (RIS 294688) en voorstel van het college inzake Verordening straathandel Den Haag 2017 (RIS 
295091) de motie onafhankelijke taxatie inrichting unit bij overdracht (RIS 294688/14) ingediend. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

- de mogelijkheid tot voordracht afgeschaft is; 
- ondernemers tot tienduizenden euro’s geïnvesteerd hebben in apparatuur voor en 

verbouwing van hun unit; 
- het college in de commissievergadering heeft aangegeven wel iets te zien in een 

onafhankelijke taxatie van de inrichting van een unit bij overdracht. Een motie met 
een dergelijke strekking dit expliciet maakt. 

 
Overwegende dat: 

- het leeg opleveren van een unit tot kapitaalvernietiging kan leiden; 
- nieuwe gebruikers van de unit de mogelijkheid moeten krijgen om de inrichting over 

te nemen; 
- een onafhankelijke taxatie van de waarde van een inrichting van een unit voor 

zowel de nieuwe gebruiker als de oude gebruiker financiële voordelen kan 
opleveren. 

 
Verzoekt het college te onderzoeken of er met wederzijds goedvinden gewerkt kan worden met een 
onafhankelijke taxatie van de waarde van de inrichting van een unit bij beëindiging van een 
marktvergunning en de raad hierover te informeren. 
 
Deze moties zijn door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de moties. 
 
In de brief van wethouder BSKB aan de commissie leefomgeving van 8 november 2016 (RIS 295503) 
is reeds ingegaan op onafhankelijk taxatie bij de overdracht  van een unit. De moties ondersteunen het 
beleid zoals dat is toegezegd. 
 
Het college stelt de raad voor de moties 7 en 14 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden de dames Zandstra, 
Michon en Dille en de heren Guernaoui, Grinwis en Rogier bij de bespreking van het voorstel van het 
college inzake de Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) de motie promotie Haagse Markt 
(RIS 294688/15) ingediend. 
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De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

• de Haagse Markt er na de verbouwing prachtig uit ziet; 
• de Haagse Markt altijd meer klanten kan gebruiken. 

Overwegende dat: 
• promotie en goed marktonderzoek kunnen bijdragen aan meer klandizie en meer omzet voor 

marktondernemers; 
• bovendien marktondernemers momenteel aan het verkennen zijn hoe zij collectief de 

promotie van de markt ter hand kunnen nemen; 
• ook de bewegwijzering naar de Haagse markt wordt verbeterd, waardoor toeristen de 

Haagse Markt straks beter kunnen vinden. 
 
Is van mening dat: 

• ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor promotie, maar wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken om dit op poten te zetten. 

 
Verzoekt het college: 

• de Haagse Markt beter te verankeren in de Haagse citybranding; 
• eenmalig budget vrij te maken voor promotie van de Haagse Markt; 
• hiervoor dekking te vinden binnen programma 10; 
• een substantieel bedrag ter beschikking te stellen aan de marktkamer zodat de 

marktondernemers hiervoor professionele ondersteuning kunnen inhuren voor 
marktonderzoek en promotie. 

 
In de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016 hebben de raadsleden de dames Zandstra, 
Dille, Michon en Teunissen en de heren Rogier, Guernaoui, Grinwis, Van Vulpen, De Mos, Van der 
Helm, Kapteijns, Okouoglu en Çetinkaya bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de 
Marktverordening Den Haag 2016 (RIS 294688) de motie Droogloop Haagse Markt (RIS 294688/19) 
ingediend. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

• ondernemers van de Haagse Markt een stichting hebben waar door hen ca € 3.5 mln is 
gespaard voor een droogloop op de Haagse Markt; 

• belangenvereniging Nieuw Koopmans Belang onlangs een presentatie heeft laten zien van 
een droogloop die door vrijwel alle ondernemers op de Haagse Markt wordt geaccepteerd; 

• de droogloop op de bestaande marktinstallatie moet worden gemonteerd en hiermee 
onlosmakelijk verbonden is met deze marktinstallatie; 

• de bestaande marktinstallatie, de infrastructuur en het terrein eigendom zijn van de 
gemeente Den Haag. 

 
Overwegende dat: 

• er breed draagvlak is voor het voorstel voor het realiseren van de droogloop van Nieuw 
Koopmans Belang bij ondernemers op de Haagse markt; 

• het zeer ingewikkeld wordt om juridisch te bepalen wie verantwoordelijk is voor welk deel 
van de marktinstallatie als daarop door derden een droogloop wordt gemonteerd; 
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• bij de geplande verkoop van de marktinstallatie door de gemeente, het juridisch ingewikkeld 
wordt wat er dan exact verkocht gaat worden en onder welke condities; 

• er technisch, juridisch en planologisch veel uitgezocht moet worden om de droogloop te 
realiseren; 

• Den Haag in 2040 klimaatneutraal wil zijn en dat hier nog grote stappen voor moeten 
worden gezet en het droogloopmodel van Nieuw Koopmans Belang, mede door de grote 
oppervlakte van de Haagse Markt, aan de doelstelling kan bijdrage door de in het model 
gepresenteerde toevoeging van zonnepanelen. 

 
Van mening zijnde dat: 

• een gemeenschappelijk doel van de gemeente Den Haag en ondernemers op de Haagse 
Markt de samenwerking onderling kan verstevigen. 

 
Verzoekt het college: 

• om samen met Stichting Haagse Markt en ondernemers van de Haagse Markt een 
routekaart op te stellen en zo de ontwikkeling van de droogloop door ondernemers te 
faciliteren; 

• de raad hierover te informeren. 
 
Deze moties zijn door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de moties. 
 
In de brief markten van de wethouder BSKB aan de Commissie Leefomgeving van 20 december, onder 
meer over de voortgang van de toezeggingen van de commissievergadering van 6 oktober 2016,  is 
ingegaan op de promotie  Haagse Markt en de droogloop Haagse Markt. 
 
Het college stelt de raad voor de moties 15 en 19 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 
 
 


