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Onderwerp
Vaststellen nieuwe marktverordening

Steenbergen; 29 oktober 2013

Aan de raad,
1. Inleiding
Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een nieuwe marktverordening ontworpen.
2. Achtergrond
De nieuwe marktverordening stelt kaders en is ontdaan van onnodige regelgeving, Zo is het zogenaamde
marktreglement komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zal het zogenaamd inrichtingsplan komen. Dit is
een beleidsstuk, waarmee de wijze van functioneren per markt wordt bepaald. Het inrichtingsplan wordt
vastgesteld door ons college.
3. Overwegingen

Doel
Het doel van de voorliggende concept-verordening is tweeledig. Ten eerste worden kaders gecreëerd om
markten zodanig te organiseren dat de gemeentelijke belangen worden beschermd, dat de markten
aantrekkelijk blijven voor zowel consumenten als marktkooplieden en - voor zover daar invloed op kan
worden uitgeoefend- dat er een divers aanbod is dat van goede kwaliteit is.
Ten tweede heeft de verordening tot doel de marktregelgeving op een overzichtelijke duidelijke manier te
regelen en ontdaan is van overbodige regels en administratieve lasten.

Inhoud nieuwe verordening
De voorliggende ontwerpverordening is flexibeler van opzet. Zo is de overschrijving van een vaste
standplaatsvergunning eenvoudiger geworden. In de ontwerpverordening zijn wederom bepalingen
opgenomen m.b.t. de marktcommissie.

Advies marktcommissie
De marktcommissie kan instemmen met de ontwerpverordening met dien verstande dat een extra
bepaling wordt opgenomen dat iedere branche eenmaal vertegenwoordigd mag zijn.
4. Middelen
n.v.t.
5. Risico's
n.v.t.

Ter inzage ligt:

6. Communicatie/Aanpak
Nadat uw raad heeft besloten tot vaststelling van de nieuwe marktverordening zal deze op de
gebruikelijke wijze worden gepubliceerd en zal aan iedere koopman een exemplaar van de verordening
worden toegezonden.
7. Voorstel
Wij stellen u voor een nieuwe marktverordening vast te stellen onder intrekking van de huidige
marktverordening 2009.
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