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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

Vast te stellen onderhavige Marktverordening Nieuwkoop 2008.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Met de fusie van de gemeenten Nieuwkoop, Liemeer en ter Aar kent de gemeente twee
weekmarkten op haar grondgebied.
Na de fusie van 1 januari 2007 ontstond de situatie dat er twee afzonderlijke
marktverordeningen in de nieuwe gemeente aanwezig waren met daaraan gekoppeld
twee verschillende instructies voor de marktmeester en marktgeldtarievenstelsels.
De harmonisatie van de marktgeldtarieven wordt ingepast in de begrotingsronde voor
2009
De laatste marktverordening van de voormalige gemeente Nieuwkoop dateert van
december 2005. De laatste marktverordening van de voormalige gemeente Ter Aar
dateert van maart 1995.
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Volgens de wet ARHI dient een harmonisatie van de verschillende verordeningen voor 1
januari 2009 te zijn voltooid.
Beoogd effect:
• Uniforme en geharmoniseerde regelgeving betreffende de weekmarkten;
• De verordening dient bij te dragen aan de doelstelling “versterking van de
weekmarkten;
• Draagvlak en perspectief door en voor marktondernemers
Argumenten:
• Noodzakelijke harmonisatie volgens de wet AHRI per 1 januari 2009;
• De verordening is voorgelegd en besproken met marktondernemers en detaillisten uit
de kernen Nieuwkoop en Ter Aar. Ook de Centrale Vereniging voor Ambulantehandel
en de Kamer van Koophandel zijn betrokken;
 De verordening kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende
verordeningen, deze zijn gecommuniceerd naar externe partijen en
marktondernemers. Hiertoe is een klankbordgroep opgezet waarmee een
startbijeenkomst is gehouden, de voortgang en het eindresultaat zijn besproken.
Unaniem is ingestemd met genoemde wijzigingen;
•

•

•

•

Wijzigingen hebben ondermeer tot doel om de continuïteit en kwaliteit van de markt
te borgen. Hiervoor wordt de vergunninghouder verplicht de standplaats van de
openings- tot sluitingstijd in te nemen en zijn producten ter verkoop aan te bieden.
Sanctie intrekken van de vergunning;
Wijzigingen in de verordening hebben tot doel aan te sluiten bij trends in de
ambulantehandel. Hiertoe is meer ruimte gecreëerd voor het gebruik van eigen
materieel. Ook het gebruik van marktkramen blijft mogelijk. Daarnaast kan de
vergunninghouder aangeven van branche te willen veranderen of het
verkoopoppervlak te willen wijzigen. Toekenning vindt plaats op basis van
wenselijkheid binnen de branchering en functioneren van de markt;
Wijzigingen in de verordening dragen bij aan versterking van het
ondernemersperspectief. De overdraagbaarheid van vergunning wordt flexibeler, mits
dit niet te koste gaat van de kwaliteit van de markt. Ook hoeft de vergunninghouder
niet altijd zelf aanwezig te zijn, hij blijft wel verantwoordelijk;
De wijzigingen betreffen artikel 11, 15, 20, 21 en 22 van onderhavige verordening.

Kanttekeningen:
• Het toestaan van verkoopwagens op de markt zou te koste kunnen gaan van de
omzet en daarmee de inzetbaarheid van de kramenzetter. Vastgesteld is dat dit
onvoldoende reden is om ontwikkelingen in het marktwezen niet te faciliteren.
Vergunninghouders die aangeven gebruik te willen maken van kramen behouden
deze mogelijkheid. Indien de kramenzetter zich terugtrekt wordt een passende en
pragmatische oplossing voorzien. Verwacht wordt dat het dan om ca. 5 kramen gaat.
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Communicatie
•

Via gebruikelijke kanalen, witte weekblad, website, persbericht.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•

Marktverordening gemeente Nieuwkoop 2008

Advies meningsvormende raad 3 juli 2008:
Vooraf is aan raadsleden een ´bezwaarschrift´ van de firma Rehorst uitgereikt.
Wethouder Jonker geeft aan dat nog met Rehorst gecommuniceerd wordt, er is al een
afspraak. Wethouder zegt toe aandacht te hebben voor de situatie op de Liemerhof /
Hoogedijk. De wethouder zal over resultaat van overleg aan de raad rapporteren.
Wethouder Jonker geeft aan dat het standplaatsenbeleid (niet verordening) is
geharmoniseerd. Dit is ter kennisname aan de raad aangeboden (Griffier: Lijst van
ingekomen stukken van besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 nr. 3).
Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als
discussiestuk, omdat de VVD het in fractieberaad houdt.
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