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Onderwerp

Voortgang motie herziening weekmarkt.

Voorstel

De gemeenteraad te informeren over de voortgang middels bijgaande
raadsi nformatiebrief.

Inleiding

Op 23 november 2OL7 is de motie herziening weekmarkt aangenomen (nr.6225, WL DUS
PvdA). De motie draagt uw college op om de haalbaarheid en het draagvlak te
onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid, en de gemeenteraad hier vóór 1

januari 2019 over te informeren.

In dit kader is recentelijk een werkgroep aan de slag gegaan om met aanbevelingen te
komen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, marktondernemers,
centrummanagement, horeca en consumenten. Gekozen is voor een kort en krachtig
proces waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaand materiaal. Zo bieden
de uitgevoerde enquêtes van DUS Weert input. Het proces wordt begeleid door een ter
zake deskundig en eryaren adviesbureau, DTNP, dat het advies in de vorm van een
rapport zal uitbrengen. Vanwege dit zorgvuldig te doorlopen proces kan de datum van 1

januari 2019 niet worden gehaald. Volgens de huidige planning wordt het rapport eind
2018 opgeleverd, waarna in het eerste kwartaal van 2019 besluitvorming kan
plaatsvinden.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de motie herziening weekmarkt

In te vullen door het B&W secretariaatt
n Akkoord
fi nttoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
E Anders, nl.:
Besrissins a.a.: Ql- lO - ?ê tt Nummer:

D

R

0

Niet akkoord
Gewijzigde versie

! A-stuk
n B-stuk
n C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

R&E - Algemeen

Pierre Heuts
(o49s-s75242 )

T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.

B&W-voorstel:
DJ-590297

zaaknummer:
5902 18

Publicatie:
Openbaar

B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

Soort besluit: Besluit college

S

bespreken

Weert,
26 september 2018



Argumenten

--.--i^- 
---L-l) --,-- 

)- -.-- l^ 
--ri- 

--ue genìeeflLerddu urefrL ufJ ue fruugLe Le wurusil gssLeru uvsf utr vuuf gdilg vcr¡r uc ilruLrs sil
het niet behalen van de gestelde deadline van 1 januari 2019.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Het rapport wordt eind 2018 opgeleverd.

Communicatie/participatie

Zie bijgaande raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

H. Zontrop (R&E)

Extern:
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