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Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente …
Marktreglement gemeente … 2012
artikel 160 Gemeentewet; artikel 3 Marktverordening gemeente …
2012; Algemene wet bestuursrecht
nog niet bekend
economische aangelegenheden en arbeid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente …;
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening
gemeente … 2008, de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering
van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);
B E S L U I T:
vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente …
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijving
De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente … gegeven begripsomschrijvingen zijn
van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.
HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN
Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning
1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:
a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats
van de vergunninghouder;
b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van
het nummer en de afmetingen daarvan;
c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van
de standplaats mag gebruiken;
d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe
de vergunninghouder behoort;
e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en
zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;
f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval
en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;
g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;
h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;
i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.
2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.
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Artikel 4. Inschrijving op de wachtlijst
1. Het college hanteert tot 31 december 2012 <of een andere in de toekomst gelegen
datum> een wachtlijst. Op die wachtlijst schrijft het College de aanvrager op zijn verzoek in,
indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening –naam gemeente– gestelde
vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.
2. Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:
a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats
van de aanvrager;
b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;
c. de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;
d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.
3. Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.
4. De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene
jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.
Artikel 5. Doorhalen van inschrijving op wachtlijst
De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:
a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;
b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;
c. bij overlijden van de ingeschrevene;
d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend,
tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;
e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Marktverordening 2008 –naam gemeente–
wordt voldaan.
Artikel 6. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen
Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in
aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:
a. de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens
te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing
op de anciënniteitlijst;
b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op
deze lijst.
Artikel 7: selectie door middel van inschrijving
1. Per 1 januari 2013 vervalt de wachtlijst. Vanaf die datum hanteert het college een
open inschrijving voor vrijgevallen plaatsen. Binnen de in de branche vrijgekomen
plaats selecteert een selectiecommissie een nieuwe vergunninghouder.
2. De selectiecommissie bestaat uit de portefeuillehouder marktzaken (voorzitter), de
marktmeester en twee leden van de marktadviescommissie.
3. De selectiecommissie kan aan iedere aanvraag ten hoogste honderd punten
toekennen. De aanvrager met het hoogst aantal punten krijgt de vergunning
toegewezen. De selectiecommissie kent de punten toe aan de hand van de
onderstaande criteria:
a. De sollicitatiebrief en de motivering van de aanvraag: 10 punten
b. Het assortiment vormt een toevoeging aan het aanbod van de markt: 20
punten
c. De algemene uitstraling van de uitstalling: 20 punten
d. Het gebruikte verkoopmateriaal: 20 punten
e. Referenties: de aanvrager heeft geen problemen met andere gemeentes of
marktorganisatoren, bijvoorbeeld betalingsachterstanden of disciplinaire
problemen: 10 punten
f. De algemene indruk van de solliciterende onderneming: 10 punten
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g. De ondernemer beschikt over bijzondere kwaliteiten, opleidingen en/of
diploma’s: 10 punten

Artikel 8. Overschrijving vaste standplaatsvergunning
1. De vergunning kan bij (gedeeltelijke) beëindiging van het bedrijf worden overgedragen
aan een overnemende ambulant ondernemer.
Artikel 9. Toewijzing dagplaats
1. Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college
op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.
2. De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de
gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór... (tijdstip) aanmelden bij de
marktmeester.
Artikel 10. Toewijzing standwerkersplaats
1. Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.
2. Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting
voor een standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.
3. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester
onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal
bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.
HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS
Artikel 11. innemen standplaats; bijstand
1. De vergunninghouder draagt zorg voor het innemen van de standplaats. Hij is niet
gehouden deze persoonlijk in te nemen, maar is ten allen tijde verantwoordelijk voor
hetgeen er in of rondom de standplaats voorvalt.
Artikel 12. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden
1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere
omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te laten nemen, deelt dit
schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn
afwezigheid duurt.
2. De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan.
Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.
Artikel 13. Legitimatie en identiteit vergunninghouder
1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste
aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is of de door de
vergunninghouder aangewezene.
2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele
bedrijfsnaam aan te geven.
Artikel 14. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan... uur voor
aanvang en meer dan... uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of
anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.
2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te
blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.
3. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om... uur heeft
ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt,
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tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor
hem beschikbaar houdt.
HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 15. Intrekken oude regeling
Het Marktreglement …, laatstelijk gewijzigd bij besluit van …, wordt ingetrokken.
Artikel 16. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking de dag nadat de marktverordening gemeente … in werking is
getreden.

Artikel 17. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente … 2012
…… [plaatsnaam], …… [datum]
Het college van …… [naam gemeente]
de secretaris

de burgemeester
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TOELICHTING
Uit de Marktverordening en uit artikel 160, lid 1 sub h Gemeentewet heeft het College de
bevoegdheid een markt te organiseren. Via dit marktreglement worden uitvoeringsregels
vastgesteld, waar de gemeente en de ondernemer op de markten rekening mee houden.
In dit reglement geven we een aantal nieuwe ontwikkelingen door die in een aantal
gemeentes al gemeengoed zijn geworden.
Artikel 4
In het verleden was het gebruikelijk dat de toewijzing van vrijkomende standplaatsen op de
markt via wachtlijsten plaatsvond. In het huidige model is gekozen de inschrijving op de
wachtlijsten stop te zetten. Omdat naar beginselen van behoorlijk bestuursrecht een
overgangsperiode geboden is, wordt u geadviseerd om een termijn in de toekomst te
bepalen. U wordt geadviseerd een overgangstermijn van een half jaar tot een jaar op te
nemen.
Artikelen 5 en 6
Op het moment dat wordt gekozen voor opheffing van de wachtlijst, horen de artikelen 5 en 6
van dit reglement te vervallen. Er bestaan dan immers geen wachtlijsten meer.
Artikel 7
Artikel 7 kent het nieuwe systeem van toewijzen. Het College kiest vanaf het moment dat de
wachtlijsten zijn afgeschaft op basis van kwaliteitscriteria de ondernemer die de beste
toevoeging vormt voor de markt. In artikel 7, derde lid, is een aantal kwaliteitscriteria
genoemd dat door de selectiecommissie kan worden gebruikt. Uiteraard kunt u in de
toekenning van punten of de gebruikte criteria uw eigen maatwerk toepassen. De uitkomst
van deze weging levert altijd het risico van subjectiviteit op, maar deze criteria zijn naar onze
mening objectief in te vullen.
Artikel 8
De marktvergunning is – in het geval de vergunninghouder er voor kiest om zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk te beëindigen (zonder restricties) overdraagbaar aan een
andere, overnemende, vergunninghouder. Het betreft hier per gemeente maatwerk ter
plaatse.
Artikel 11
Uitgangspunt van artikel 11 is dat de vergunninghouder persoonlijk verantwoordelijk is voor
het innemen van de standplaats. Hij is gehouden de standplaats in te (laten) nemen en is
ook aanspreekbaar op alles wat er vanuit de standplaats gebeurt. Anders dan tot op heden
gebruikelijk is hij echter niet meer verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn op de
standplaats. Ook hier kunt u als gemeente maatwerk toepassen: afhankelijk van de lokale
situatie kunt u kiezen welke mate van verplichting u voor de lokale situatie wenselijk acht.
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