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Officiële uitgave van Leusden.

Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Leusden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente
Leusden 2010, de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de
marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);
BESLUIT:
vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Leusden

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijving
De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Leusden 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn
van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2 Dag, tijd en plaats van de markt
1.

2.

3.

De markt wordt, behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel, gehouden op
dinsdag op het parkeerterrein aan de Zwarteweg bij het winkelcentrum Biezenkamp van 08.00
uur tot 13.00 uur.
Op Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag is er geen markt. Het
college kan de markt welke op een van die dagen valt naar een andere dag in dezelfde week verplaatsen.
Het college kan in geval van weersinvloeden, calamiteiten, dreiging van gevaar of andere bijzondere of dringende omstandigheden:
de markt afgelasten dan wel onmiddellijk beëindigen;
a.
de vergunninghouder verplichten de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen;
b.
beslissen de markt anders op te stellen c.q. in te richten.
c.
Van de in dit lid bedoelde situaties is in ieder geval sprake indien slechte weersomstandigheden, zoals storm, van toepassing zijn dan wel zijn voorspeld.

4.

Het college kan, wanneer hiervoor naar haar oordeel een bijzondere aanleiding bestaat, voor een
bepaalde gelegenheid:
een andere dan de door het college aangewezen plaats voor de markt aanwijzen,
a.
een wijziging brengen in de aanvangstijd en/of sluitingstijd van de markt.
b.

5.

In uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van unieke omstandigheden of gebeurtenissen met
een bovenmatig promotionele waarde, kan het college, naast het bij lid 4 a van dit artikel gestelde,
besluiten de markt niet door te laten gaan dan wel op een andere locatie te doen laten plaatsvinden.
Het college gaat tot het nemen van een maatregel zoals bedoeld in lid 4 of 5 niet over dan nadat
zij over het voornemen daartoe overleg heeft gepleegd met de vertegenwoordiger(s) van de
marktkooplieden.

6.

Artikel 3 Inrichting van de markt
1.
2.

3.
4.

Het aantal standplaatsen is vastgesteld zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende tekeningen van het marktterrein.
De opstelling en indeling van de markt, waaronder begrepen de seizoenplaatsen, plaatsen voor
frituren, bakken en braden, plaatsen voor verkoopwagens en plaatsen voor standwerken is aangegeven op de bij dit reglement behorende tekeningen van het marktterrein.
De afmeting van de standplaats is bepaald op vier strekkende meter of een veelvoud daarvan.
Het college kan bij de toewijzing van de plaatsen afwijken van de standaardmaten.

Artikel 4 Branche-indeling
1.

2.

1

Voor het verkrijgen van een voor de consument zo aantrekkelijk mogelijke markt kunnen voor elk
van de in de bijlage (brancheringslijst), behorende bij dit reglement, genoemde artikelen(groepen)
niet meer standplaatsen worden toegewezen dan het aantal standplaatsen dat is aangegeven in
desbetreffende bijlage. Op aanvraag kan maximaal 1 extra standplaats worden toegewezen met
een branche welke nog niet in de brancheringslijst is opgenomen.
Op aanvraag kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor zover het de diversiteit en de belangen
van de markt bevordert en naar oordeel van de marktmeester niet in strijd is met reeds vergunde
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3.

branches, ten hoogste twee bij-branches á maximaal een kwart van de vergunde verkoopruimte
in de vergunning worden toegewezen mits niet reeds op de markt vertegenwoordigd dan wel
voldoende onderscheidend en van ondergeschikte betekenis ten opzichte van de hoofdbranche.
Extra toewijzing van bijzondere producten wordt telkens individueel bezien.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen, al dan niet tijdelijk, meerdere hoofdbranches worden
toegewezen, mits niet reeds op de markt vertegenwoordigd dan wel voldoende onderscheidend,
voor zover het de diversiteit en de belangen van de markt bevordert en naar oordeel van de
marktmeester niet in strijd is met reeds vergunde branches.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN
Artikel 5. Aanvragen vaste standplaatsvergunning
De aanvrager van een vaste standplaatsvergunning is verplicht hiervoor gebruik te maken van het door
het college vastgestelde aanvraagformulier hiervoor dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd en
welk formulier ook digitaal beschikbaar is en ingediend kan worden.

Artikel 6. Inhoud vaste standplaatsvergunning
1.

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:
de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de
a.
vergunninghouder;
een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het
b.
nummer en de afmetingen daarvan;
de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de
c.
standplaats mag gebruiken;
het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de
d.
vergunninghouder behoort;
de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn
e.
volgnummer op de anciënniteitlijst;
dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en
f.
dat hij zijn standplaats schoon oplevert;
de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;
g.
welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;
h.
welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.
i.

2.

Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht, met een afzonderlijke pasfoto.

Artikel 7. Inschrijving op de anciënniteitlijst
Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde
lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 8. Registratie in de gegadigdenadministratie
Gegevens van een aanvrager kunnen tegen betaling van administratiekosten in de gegadigdenadministratie worden geregistreerd indien geen vaste standplaats kan worden toegewezen en aanvrager
schriftelijk heeft aangegeven dat hij toch in aanmerking wil komen voor een vaste standplaats en als
gegadigde hiervoor wenst te worden aangemerkt. Het college bepaalt, met inachtneming van het belang
van de markt, of en hoe lang de gegevens van de gegadigde worden geadministreerd.

Artikel 9. Doorhalen van registratie in de gegadigdenadministratie
De registratie in de gegadigdenadministratie wordt doorgehaald:
wanneer een vaste standplaats wordt toegewezen en ingenomen;
a.
op schriftelijk verzoek van gegadigde;
b.
bij overlijden van gegadigde;
c.
wanneer gegadigde een aangeboden vaste standplaats weigert, tenzij hij/zij deze op grond van
d.
door het college gegronde bijzondere omstandigheden niet aanvaardt, dan wel niet reageert op
een uitnodiging om een vaste plaats in te nemen;
indien ter zake van de registratie onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
e.
indien de gegadigde zich in persoon gedurende een periode van 13 aaneengesloten weken niet
f.
minimaal 2 keer voor aanvang van de markt bij de marktmeester heeft aangemeld voor het
daadwerkelijk innemen van een standplaats;
indien het college verdere registratie niet langer in het belang van de markt acht.
g.
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Artikel 10. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen
Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen,
wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:
de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen
a.
heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;
degene die zich in de gegadigdenadministratie heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving
b.
op deze lijst.

Artikel 11. Overschrijving vaste standplaatsvergunning
1.

2.

3.

In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval
van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de
echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam
samenwoonde.
Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind
of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen
indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft
gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en
zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.
Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de
vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 12. Toewijzing dagplaats
1.
2.

Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het
moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.
De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden
die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8:15 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 13. Toewijzing standwerkersplaats
1.
2.
3.

Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.
Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een
standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.
Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder
vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet
op eigen naam deelnemen aan de loting.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS
Artikel 14. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand
1.
2.

De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de
standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.
De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 15. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden
1.

2.

De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij
vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.
De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge
verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een
schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 16. Ontheffing en vervanging
1.

2.

3

In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit
artikel 11.
Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn
standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.
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Artikel 17. Legitimatie en identiteit vergunninghouder
Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van
de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

Artikel 18. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
1.

2.
3.

Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 2,5 uur voor aanvang en
meer dan 2,5 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te
nemen of goederen aan of af te voeren.
De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.
Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk bij aanvang van de markt heeft
ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij
de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar
houdt.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 19. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 20. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Leusden 2010.
Leusden, 22 september 2009
Het college van de gemeente Leusden
ir. N. Versteeg MCM mevrouw drs. A. Vermeulen
directeur-secretaris burgemeester
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Bijlage
branche

aantal kooplieden

Meelopers

1

1

Textiel
bovenkleding t.b.v. volwassenen

onder- en nachtkleding/lingerie en foundati- 1
on
baby-, kleuter- en kinderkleding

0

beenbekleding

1

1

Interieurbekleding
stoffen t.b.v. kleding en interieurbekleding
huishoudtextiel

1
0

Overige textielgoederen
kleinvakartikelen

1

Voedingsmiddelen
aardappelen

1

groenten en fruit

2

fruit

1

buitenlandse snacks

1

verse vis, haring, bewerkt en zuurwaren

2

brood, koek, banket

1

zoetwaren

1

stroopwafels

0

zuivelproducten

2

vleeswaren

1

noten, verduurzaamde zuidvruchten, reform- 1
art.
Schoeisel, lederwaren, reisartikelen
schoeisel

1

tassen, koffers, portefeuilles, portemonnaies,parfums
Horloges, sieraden
uurwerken/byouterieen

1

Bezigheidsartikelen
speelgoed/drogisterijartikelen

1

lectuur, posters, wenskaarten, hobby art.

1

Tuin- en plantartikelen, bloemen
Tuin en perkgoed/snijbloemen

2

Overige artikelen
verlichtingsartikelen

0

matten/stofzuigeronderdelen

1

diervoeder en -benodigdheden

1

rookartikelen

0

Zwemkleding
badpakken (seizoensplaats)
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