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1. Voorstel 

 

1. De Marktverordening Midden-Groningen 2020 vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

 

Het aanwijzen van standplaatsen en markten was in de voormalige gemeenten Hoogezand- 

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde verschillend geregeld. Het is de wens van de gemeente 

Midden-Groningen om gecombineerd markt- en standplaatsenbeleid op te stellen  in 

samenwerking met betrokkenen. Aan dit zorgvuldige proces zijn we sinds de herindeling nog 

niet toe gekomen.  

 

Door de wet Arhi (artikel 28) zijn wij echter verplicht onze verordeningen binnen  twee jaar te 

harmoniseren, zo ook de Marktverordening. Om het vervallen van de bestaande 

Marktverordeningen te voorkomen, wordt voorgesteld de marktverordening van Hoogezand 

Sappemeer geldend te verklaren voor de gemeente Midden-Groningen per 1 januari 2020. 

 

Door de Marktverordening Midden-Groningen vast te stellen zorgen we voor een geldend  

juridisch kader waarbinnen de verlening van vergunningen en de handhaving van regels kan 

blijven plaatsvinden voor markten na 1 januari 2020. Op deze wijze blijven de rechtsposities van 

deze vergunninghouders in stand. Tevens vormt de Marktverordening Midden-Groningen de 

basis voor het kunnen innen van marktgelden. Hiervoor dient  aanvullend, door het college, ook 

nog een besluit voor het instellen van marktdagen te worden genomen.   Dit instellingsbesluit is 
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als bijlage bijgevoegd. 

 

Voor standplaatshouders in de voormalige gemeente Slochteren heeft het vaststellen van de 

Marktverordening Midden-Groningen 2020 geen consequenties. Regels rondom Standplaatsen 

zijn bepaald  in de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2018.  

 

Het opstellen van gecombineerd  markt- en standplaatsenbeleid zal, in samenwerking met 

betrokkenen, worden opgepakt in 2020.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Voor een ordelijk verloop van de markten in de gemeente Midden-Groningen wordt een 

Marktverordening Midden-Groningen 2020 vastgesteld.  In de marktverordening worden zaken als 

de inrichting en het gebruik van de markt en de vergunningverlening voor de standplaatsen 

geregeld. De bepalingen in de Marktverordening Midden- Groningen zijn nagenoeg gelijk aan de 

bepalingen in de Marktverordeningen voor de voormalige deelgemeenten en die per 1 januari 2020 

vervallen. In de praktijk wijzigt er dus vrijwel niets. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet is uw raad bevoegd deze 

marktverordening vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

Door de Marktverordening Midden-Groningen vast te stellen zorgen we voor een geldend  juridisch 

kader waarbinnen de verlening van vergunningen en de handhaving van regels kan blijven 

plaatsvinden voor markten na 1 januari 2020. Op deze wijze blijven de rechtsposities van deze 

vergunninghouders in stand.  

6. Historische context 

Dit betreft een harmonisatievoorstel, het college van Midden-Groningen heeft nog geen eerdere 

besluiten genomen met betrekking tot dit onderwerp. 

7. Argumenten 

 

1.1 Behoud rechtsposities vergunninghouders  

Door de marktverordening van Hoogezand-Sappemeer geldend te verklaren voor Midden -

Groningen, behouden de vergunninghouders op de markt in Hoogezand-Sappemeer en 

Zuidbroek hun rechtspositie. Dit heeft geen verdere consequenties omdat de regels voor 

vergunninghouders van marktstandplaatsen in de marktverordeningen van Hoogezand-

Sappemeer en Menterwolde nagenoeg gelijk zijn.  
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1.2 Mogelijkheid voor het innen van marktgelden 

Zonder geldige Marktverordening kan de gemeente geen marktgelden innen. Marktgelden 

worden geïnd bij marktstandplaatshouders die een vergunning hebben om op een 

aangewezen markt te staan.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Nvt 

9. Financiële paragraaf 

 

De marktverordening Midden-Groningen vormt de basis voor het innen van marktgelden. 

 

10. Communicatie 

 

Deze nieuwe Marktverordening Midden-Groningen 2020 wordt gepubliceerd op overheid.nl en 

aangekondigd op de gemeentepagina in de regionale krant.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 

Het voorstel is juridisch getoetst en correct. Daarnaast is het juiste template voor de verordening 

gebruikt. Tevens heeft afstemming met de APV plaatsgevonden. Binnen de APV zijn de Midden-

Groningen zijn de standplaatsen geregeld voor standplaatshouders voor de voormalig gemeente 

Slochteren. 

 

In 2020 wordt het opstellen van een gecombineerd markt- en standplaatsenbeleid , in 

samenwerking met betrokkenen, opgepakt. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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