Amendement
Betreft: Verordening marktgeld 2023
Datum : zondag 30 oktober 2022
De gemeenteraad van Zaanstad voor de raadsvergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022

De markt is sociaal belangrijk en een ontmoetingspunt voor inwoners, van alle leeftijden. Maar we
zien vooral doordeweeks een belangrijke functie voor veel ouderen.
Citymarketing staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Gemeenten proberen zich te
onderscheiden door de keuze van evenementen. Belangrijk is daarbij te beseffen dat het belangrijkste
evenement, ook het evenement dat doorgaans de meeste bezoekers trekt, de wekelijkse markt is.
Mede
hierdoor zijn de markten in Zaanstad belangrijk, en zorgen ze voor reuring en beleving. Juist in
Versie : V1-2018
deze tijd waar het winkelaanbod eenzijdig is en binnensteden moeten ‘vechten’ voor het behoud van
hun verzorgingsfunctie is een diverse markt cruciaal.
De markt is beleving, daarom dit amendement.
Constaterende dat:
▪ de verschuldigde marktgelden volgend jaar explosief stijgen met 16,6%;
▪ de meeste leges stijgen met de vastgestelde inflatie van 2,3%
Overwegende dat:
▪ tijdens de corona-lockdown de markt één van de belangrijke, sociale bakens was in die
woelige tijd.
▪ door deze explosieve stijging van marktgelden er een negatieve spiraal kan ontstaan in de
bezettingsgraad van de markten van Zaanstad;
▪ door terugloop van bezettingsgraad van de markt er nog grotere tekorten zullen ontstaan,
waardoor volgens de redenatie van deze verhoging de overgebleven marktkooplieden
hiervoor de komende jaren op zullen draaien;
▪ door de corona-lockdown de non-food marktkooplieden maanden geen inkomsten hebben
gehad en nu door deze verhoging ten onder dreigen te gaan.
Besluit:
▪ om de tekst in Verordening Marktgeld 2023 – Artikel 4 Tarief:

Het marktgeld bedraagt per vierkante meter van de toegewezen standplaats en per marktdag:
voor de markten in Krommenie, Wormerveer en Zaandam € 0,77 per m²
aan te passen in:

Het marktgeld bedraagt per vierkante meter van de toegewezen standplaats en per marktdag:
voor de markten in Krommenie, Wormerveer en Zaandam € 0,68 * per m²

J.P. van Haasen - PVV Zaanstad
T. Brekelmans – Partij voor Ouderen en Veiligheid

(0,68 per m² is een afgerond, aangepast tarief, met de voor overige leges vastgestelde 2,3% inflatiecorrectie)
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