
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 

 

 

Samenvatting 

In verband met de fusie is het wenselijk dat de naamgeving van de verordening wordt aangepast. 

De verordening is ingericht op de huidige wensen en eisen voor de 4 markten in de gemeente. De 

verordening is gestoeld op de modelverordening van de VNG die is aangepast aan de lokale 

situatie.  

 

De verordening bevat kaderstellende regels die van toepassing zijn op marktkooplui die een plek 

op een markt in Meierijstad innemen. Hiermee worden de gemeentelijke belangen beschermd en 

tegelijkertijd worden de rechten en plichten van zowel de marktkooplui als de marktbeheerder 

inzichtelijk gemaakt. Ook worden de door het college vast te stellen inrichtingsplannen ter 

kennisgeving aangeboden. 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

 

 

Behandeling in commissie 

Ja, datum: 24 mei 2018 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

1. De Raad besluit de 'Marktverordening Meierijstad' vast te stellen. 
  

Datum 17 april 2018 Zaaknummer 194879524   

  Portefeuille Economie, innovatie en financiën 

J.H.M. Goijaarts 

Onderwerp Marktverordening Meierijstad 
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Meierijstad, 17 april 2018 

 

 

Aan de raad, 

 

Waarom naar de raad 

De Raad is het bevoegd orgaan om te besluiten over verordeningen. 

 

Onderwerp 

Marktverordening Meierijstad 

 

Aanleiding 

In verband met de fusie is het wenselijk een gemeentebrede verordening aangaande de 

weekmarkten vast te stellen. In deze verordening wordt de regelgeving in de hele gemeente 

gelijkgetrokken. De verordening is gestoeld op de modelverordening van de VNG die is aangepast 

aan de lokale situatie. 

 

Argumenten 

1. Een gelijk speelveld voor alle markten in Meierijstad 

Momenteel gelden er nog drie verordeningen in de gemeente. Met de fusie naar Meierijstad hoort 

daar een algemeen geldend beleid voor de gehele gemeente bij. Nadere regels per markt worden 

vervolgens vormgegeven door het inrichtingsplan. 

 

2. Meer controle op invulling van de markt 

In de nieuwe verordening is geregeld dat het invullen van een vrije plaats op de markt wordt 

geregeld door het selectiestelsel. dit betekent dat het college na advies van de marktcommissie 

besluit welke ondernemer de vrijgekomen plek in mag nemen. In het verleden was dit geregeld op 

basis van anciënniteit. 

 

3. Regelgeving geeft marktkooplui meer mogelijkheden 

In de nieuwe regelgeving krijgen de marktkooplui meer mogelijkheden. Zo is het in het vervolg niet 

noodzakelijk dat de vergunninghouder 100% van de keren aanwezig is, maar mag hij een 

vervanger aanwijzen. De houder van de vergunning blijft wel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn 

standplaats. Ook kan de marktkoopman in de toekomst een opvolger voordragen, mits hij 

minstens 3 jaar op de markt staat. Tot slot wordt de markttijd in Sint-Oedenrode met een half uur 

verruimd met een begintijd van 08.00 in plaats van 08.30. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Lokale regelgeving per markt wordt niet geregeld in de marktverordening 

Conform de modelverordening regelt de marktverordening alleen de algemeen geldende regels 

van warenmarkten in de gemeente. De lokale regels worden vastgesteld in de inrichtingsplannen 

van de markt, die door het college worden vastgesteld. Deze inrichtingsplannen zijn ter 

kennisgeving aangeboden als bijlage bij dit raadsvoorstel. 

 

Communicatie 

Het raadsbesluit met betrekking tot de 'Marktverordening Meierijstad' zal worden gecommuniceerd 

met de marktkooplui. 
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Participatie 

Voordat de nieuwe verordening is opgesteld zijn verschillende inloopmiddagen en -ochtenden 

georganiseerd met marktkooplui om hun mening te vragen. Vervolgens is de conceptverordening 

voorgelegd aan de brancheorganisatie en aan de marktkooplui zelf. 

 

Duurzaamheid 

In de inrichtingsplannen die als bijlage bij de marktverordening zijn bijgevoegd en door het college 

worden vastgesteld is een brancheringslijst opgenomen. Deze zorgen voor een optimale 

maximale bezetting van de markt, wat overaanbod tegen moet gaan. 

 

Financiële toelichting 

Vaststellen van de verordening heeft geen financiële gevolgen. 

 

Planning 

Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst. Na vaststelling van de 

marktverordening stelt het college de inrichtingsplannen van de weekmarkt vast, conform artikel 1 

van de marktverordening. Deze concept inrichtingsplannen zijn ter kennisgeving bijgevoegd bij dit 

raadsvoorstel. 

 

Rechtsbescherming 

Tegen een besluit tot vaststelling van een verordening staat geen bezwaar en beroep open. 

 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Concept inrichtingsplan voor de weekmarkt te Erp  

2. Concept inrichtingsplan voor de weekmarkt te Schijndel  

3. Concept inrichtingsplan voor de weekmarkt te Sint-Oedenrode  

4. Concept inrichtingsplan voor de weekmarkt te Veghel  

 

Ter inzage documenten 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2018 

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet 

 

Besluit gemeenteraad: 

De 'Marktverordening Meierijstad' vast te stellen. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 mei 2018 

 

De raad voornoemd, 

De Griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


