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Officiële uitgave van Almere.

Reglement regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze
van de marktcommissie.
reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de marktcommissie;
Burgemeester en wethouders van Almere,
gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 1.4 van de Marktverordening Almere
2000;
BESLUITEN:
I. vast te stellen het navolgende reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de
werkwijze van de marktcommissie;
II.met ingang van de dag waarop het onder I bedoelde reglement in werking treedt, in te trekken het
bij besluit van 10 januari 1989, en op 28 september 1993 en 2 juli 1998 gewijzigde, reglement op de
marktcommissie.

DEFINITIE.
Artikel 1.
Dit reglement verstaat onder:
de commissie: de Marktcommissie Almere;
a.
vaste plaats op de markt: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Marktverordening Almere 2000.
b.

Artikel 2.
De commissie bestaat uit de volgende door het college van burgemeester en wethouders te benoemen
leden:
a. een voorzitter,
1.
een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;
b.
een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, afdeling
c.
Standwerken;
twee vertegenwoordigers per stadsdeel van de houders van een vergunning van een vaste
d.
plaats op een markt in het betreffende stadsdeel;
2.
3.

4.

Deze leden worden zo mogelijk benoemd uit een door de desbetreffende organisatie opgestelde
voordracht.
Voorts maken de volgende adviserende leden deel uit van de commissie:
Een ambtenaar aan te wijzen door de directeur van de Dienst Stadswerk Almere;
a.
De door de directeur van de Dienst Stadswerk Almere aangewezen ambtenaar als bedoeld
b.
in artikel 4, lid 1, van het reglement Marktcommissie Almere.
Het college van burgemeester en wethouders kan een fungerend voorzitter.

Artikel 3.
1.
2.
3.
4.
5.

1

De zittingsperiode van de leden is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraad.
De leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
Zij treden af volgens een door de commissie met in achtneming van het tweede lid vast te stellen
en ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen rooster van aftreden.
De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het
college van burgemeester en wethouders.
Hij/zij die de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij/zij lid van de commissie is, treedt tegelijkertijd af.
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Artikel 4.
1.
2.

De commissie wordt bijgestaan door een door de directeur van de Dienst Stadswerk Almere aan
te wijzen ambtenaar (secretaris).
De (fungerend) voorzitter van de commissie kan hoofden van dienst, andere ambtenaren en/of
niet ambtelijke deskundigen, de vergaderingen laten bijwonen. Deze kunnen aan de besprekingen
deelnemen.

BEVOEGDHEDEN.
Artikel 5.
1.
2.
3.

De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders
over marktaangelegenheden.
Elk lid heeft het recht in de commissie marktonderwerpen ter behandeling aanhangig te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is verplicht de commissie zo veel mogelijk te
voorzien van ter zake dienende informatie.

WERKWIJZE.
Artikel 6.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

De (fungerend) voorzitter roept de leden schriftelijk voor een vergadering op onder opgaaf van
de punten die behandeld zullen worden.
De commissie vergadert slechts als, behalve de voorzitter of diens plaatsvervanger, ten minste
de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
Indien wegens onvolledigheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaatsvinden,
worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de (fungerend) voorzitter geplaatst op de
agenda van een binnen veertien dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die
onderwerpen in elk geval, ongeacht het aantal opgekomen leden worden behandeld.
De commissie vergadert indien de (fungerend)voorzitter dit nodig oordeelt of indien ten minste
drie leden van de commissie hem dit schriftelijk, met opgaaf van redenen, verzoeken en wel binnen
één maand na ontvangst van het verzoek.
Besluiten van de commissie worden bij meerderheid van stemmen door de leden genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de (fungerend) voorzitter doorslaggevend.

Artikel 7.
De vergaderingen van de commissie worden openbaar gehouden.

Artikel 8.
1.
2.

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Marktcommissie Almere".
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het is bekend gemaakt.

Almere, 21 mei 2002,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
drs. I.W.L.A Caminada drs. H.G. Ouwerkerk
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