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Adviesnota raad

Vaststellen Marktverordening 2020
Samenvatting

De huidige Marktverordening sluit niet meer aan op de wijze waarop de markt in de
praktijk georganiseerd wordt. Daarom is er een nieuwe Marktverordening opgesteld,
samen met de marktcommissie (hierin zijn marktondernemers, bezoekers van de
markt en de gemeente vertegenwoordigd) volgens de modelverordening van het VNG
en aangepast aan de huidige regelgeving op het vakgebied.
Beslispunten
1. De Marktverordening 2020 vast te stellen.
Inleiding
Voor een ordelijk verloop van de weekmarkt zijn in een Marktverordening en
Marktreglement nadere regels opgesteld. De Marktverordening omvat (wettelijke)
beleidsregels en is gebaseerd op het VNG model. In het bijbehorende Marktreglement
zijn meer praktische zaken vastgelegd zoals tijden van de markt, afmetingen en
inrichtingen van de kramen en wat voor branche-indeling op de markt gewenst is.
De Marktverordening wordt vastgesteld door uw raad en het Marktreglement door het
college.
De huidige Marktverordening, vastgesteld op 13 oktober 1987 en voor het laatst
gewijzigd op 8 februari 1994, sluit niet meer aan op de wijze waarop de markt in de
praktijk georganiseerd wordt. Ook is de verordening niet meer actueel na het
herindelen van de plaatsen op de markt in 2017. Door de nieuwe Marktverordening
wordt een basis gelegd voor een goed verloop van de weekmarkt en wordt ingespeeld
op de huidige gang van zaken. De verordening is opgebouwd volgens de
modelverordening van de VNG waardoor deze compacter is geworden. Zo zijn
overbodige artikelen verwijderd, is de begrippenlijst aangepast en is het artikel over
de standplaatsvergunning en de daarbij behorende vereisten samengevoegd tot één
artikel. Daarnaast is er een artikel toegevoegd met betrekking tot de overschrijving
van een standplaatsvergunning.
Met het vaststellen van nieuwe Marktverordening door uw raad, worden de huidige
Marktverordening, inclusief het huidige Marktreglement, ingetrokken. Het nieuwe
Marktreglement is ter informatie als bijlage toegevoegd en treedt in werking nadat uw
raad de Marktverordening 2020 heeft vastgesteld.
Relevante (wettelijke) beleidskaders
Marktverordening
Gemeentewet

Beoogd effect
Een geactualiseerde Marktverordening, inclusief Marktreglement, om een hedendaagse
markt te kunnen organiseren.
Argumenten
1.1 De nieuwe Marktverordening sluit beter aan op huidige werkwijze.
Door de Marktverordening te actualiseren (de laatste wijzigingen zijn in 1994
verwerkt) wordt een basis gelegd voor een goed verloop van de weekmarkt en wordt
ingespeeld op de huidige gang van zaken. De verordening is opgebouwd volgens de
modelverordening van de VNG waardoor deze compacter is geworden. Zo zijn
overbodige artikelen verwijderd, is de begrippenlijst aangepast en is het artikel over
de standplaatsvergunning en de daarbij behorende vereisten samengevoegd tot één
artikel. Daarnaast is er een artikel toegevoegd met betrekking tot de overschrijving
van een standplaatsvergunning.
1.2 Door actualisatie van de Marktverordening is handhaving beter mogelijk.
Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat door de huidige Marktverordening
handhaving niet meer mogelijk is omdat de verordening minder goed aansluit op de
praktijk. De gemeentelijke regelgeving is dan niet bindend, waardoor de gemeente
risico loopt aansprakelijk te zijn en handhaving niet mogelijk is.
Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico’s bij dit advies.
Financiën
Het vaststellen van de Marktverordening heeft geen financiële gevolgen.
Communicatie en samenspraak
De Marktverordening is samen met leden van de marktcommissie tot stand gekomen
en is getoetst door het cluster Juridische zaken. De Marktverordening wordt
gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Ook worden ze verstrekt aan
marktondernemers en brancheorganisatie Centrale Vereniging voor Ambulante Handel
(CVAH).
We publiceren het besluit op de openbare besluitenlijst van het college.
Uitvoering / planning
De Marktverordening 2020 treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.
Bijlagen
1. Raadsbesluit ‘Marktverordening 2020’;
2. Marktreglement 2020.
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 18 februari 2020.
CDA wil graag concreet inzicht in de aanleiding voor het actualiseren van de
verordening. HvdL geeft aan dat de huidige verordening uit 1994 stamt en zegt toe
nog te zorgen voor de beantwoording van de gestelde vraag.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De oude marktverordening uit 1994 heeft op bijna elk vlak geen raakvlak meer met
huidige markt. Er zijn wijzigingen op het gebied van:
 De marktopstelling;
 Meer zelfredzaamheid door de marktkooplieden, het zelf opruimen van vuil, de
gemeente die niet meer zorgt voor het plaatsen van kramen, oplossen van 1 e lijns
problemen en afspraken over logistiek;
 Met betrekking tot het handhaven op het gebruik van de strekkende meters van de
kramen en de facturering daarvan;
 Handhaving bij ongewenst gedrag en aanwezigheid.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez MSe
burgemeester
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