
 

 

PERSBERICHT      

Den Haag, 18 juli 2019 

Gemeente brengt te veel kosten in rekening bij ondernemers Haagse Markt 

Dat is de belangrijkste uitkomst van  het onderzoek ‘Uit de markt prijzen’ van de Rekenkamer Den 

Haag. De gemeente brengt sinds de herinrichting van de Haagse Markt meer kosten bij de 

marktondernemers in rekening dan met hen is afgesproken en door de gemeenteraad is besloten. 

Bovendien worden de kosten niet gelijk verdeeld over de marktondernemers. De meeste 

ondernemers betalen hierdoor te veel aan de gemeente. Daarnaast levert de gemeente niet alle 

diensten op de Haagse Markt waar de ondernemers vanuit mochten gaan. 

De Rekenkamer Den Haag heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. 

Aanleiding daarvoor vormde een langlopende discussie tussen de gemeente en de 

(vertegenwoordigers van de) marktondernemers over de markttarieven. Die discussie speelt al sinds 

de afronding van de herinrichting van de Haagse Markt in 2015. Zo belast de gemeente de kosten 

voor handhaving, juridische ondersteuning  en juridische procedures door aan de ondernemers, 

terwijl dit niet met hen is afgesproken of besloten door de gemeenteraad. Bovendien is dit in 

afwijking  van het beleid van de gemeente en leidt het tot rechtsongelijkheid met ondernemers op 

de andere markten van de gemeente. 

Ook verdeelt de gemeente de kosten over de ondernemers op een andere manier dan vóór de 

herinrichting. Deze verandering is niet afgesproken met de ondernemers en leidt tot een ongelijke 

verdeling van de kosten over de ondernemers. Hierdoor is een standplaats met een grote 

verkoopunit (en een kleine ruimte vóór de verkoopunit) goedkoper dan een standplaats van gelijke 

omvang met daarop een kleine verkoopunit (en een grote ruimte vóór de verkoopunit). 

Het college van burgemeester en wethouders is het niet in alle opzichten eens met de conclusies van 

de rekenkamer en geeft in haar reactie niet concreet aan in hoeverre zij de aanbevelingen van de 

rekenkamer overneemt. 

 

 

Noot voor de redactie: Het rapport ‘Uit de markt prijzen’ is vanaf vandaag te vinden op onze website 

www.rekenkamerdenhaag.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Watze de Boer, 

voorzitter Rekenkamer, T 06-51314378, of Arjan Wiggers, secretaris Rekenkamer, T 070-3538784 / 06-20970491. 

http://www.rekenkamerdenhaag.nl/

