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Zaaknummer: 2016/1222 
Referentie:      2016/1341 

Raadsvergadering d.d. 8 maart 2016    agendapunt 7       
(stemming over voorstel raad 16 februari 2016) 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 februari 2016 
 
Portefeuillehouder:   dhr. M.J.F.J. Thijsen 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:                j.soppe@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 (ter inzage) 
-   brief fractie GL vragen Zuidlaardermarkt en antwoordbrief college (ter inzage op verzoek fractie 
    GL; ter inzage)  
- Antwoord staatssecretaris op Kamervragen (ter inzage)  
- Amendement raad 22 september 2015 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 
 
Gevraagd besluit 

1) Kennis te nemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015; 
2) Voor de volgende Zuidlaardemarkt vaststellen 

a) Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt in schrijven; 
b) Elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren. 

3) Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen van het Amendement later uit te voeren: 
a) Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd; 
b) Bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Kennis te nemen van de ervaringen van de verschillende partijen tijdens de Zuidlaardermarkt 2015. En met 
deze kennis de Zuidlaardermarkt van 2016 nog beter uit te voeren. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Door vroegtijdig in het jaar met dit voorstel te komen is er de tijd om de aanpassingen die voorgesteld worden 
uit te voeren. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In de raad van 22 september 2015 is de Verordening op de Paardenmarkten Gemeente Tynaarlo 2015 
vastgesteld. In deze verordening is in artikel 26 het volgende vastgesteld: 

 
Artikel 26 Jaarlijkse evaluatie 
De paardenmarkt zal jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook betrokken. Naar 
aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.  

 
In de bijlage treft u de evaluatie aan van de Zuidlaardermarkt 2015. 

 



 

Op basis van deze evaluatie wordt voorgesteld om voor de Zuidlaardermarkt van 2016 in ieder geval de 
volgende zaken te regelen: 
a) Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt in schrijven; 
b) Elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren. 
 
Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen van het Amendement niet of later uit te voeren: 
a) Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd; 
b) Bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

 
De argumenten en kanttekeningen voor dit voorstel staan beschreven in de Memo op het Amendement. Deze is 
een onderdeel van de Evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Niet van toepassing. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De voorgestelde maatregelen worden meegenomen in de Zuidlaardermarkt van 2016. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de voorjaarsbrief wordt een dekkingsvoorstel gedaan voor de kosten voor de voorinschrijving en de 
toegangscontrole van de handelaren. De kosten voor deze werkzaamheden zijn circa € 9.400. Een uitwerking 
hiervan staat vermeld in de memo over het Amendement van 22 september 2015. In het Amendement zelf 
wordt geen voorstel gedaan voor de dekking van deze kosten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 7 
 
Betreft: 
 
Raadsvoorstel evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders de datum 26 januari 2016 
 
gelet op artikel 149 van de gemeentewet 
 
 

B E S L U I T: 
 

Vast te stellen: 
 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015; 
2. Voor de volgende Zuidlaardemarkt vaststellen: 

a. Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt in schrijven; 
b. Elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren. 

3. Dat de volgende onderdelen van het Amendement later uit te voeren: 
a. Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd; 
b. Bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

 
 
 

 
 Vries, 8 maart 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   


