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Officiële uitgave van Rotterdam.

Brancheringsbesluit voor de woensdagmarkt te Rotterdam-zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Stadstoezicht van 29 juni 2010,
STZ NR 10/11679;

Gelet op artikel 2 sub e. en f. van de Marktverordening Rotterdam 2008 en artikel 8 van het Marktreglement Rotterdam 2008;

Besluit:

I. Voor de woensdagmarkt te Rotterdam-zuid de volgende branche-indeling vast te stellen met het
daarbij behorende maximum aantal uit te geven vaste plaatsen per branche of artikelgroep.

Branche:

Vaste plaatsen:

Consumptie totaal

110

- Artikelgroep consumptie AGF

- 48

- Artikelgroep consumptie overig

- 62

Kramerij totaal

146

- Artikelgroep kramerij kleding

- 67

- Artikelgroep kramerij overig

- 79

Verse vis

8

Bloemen en planten

4

Bakplaatsen

13

Seizoenplaatsen

5

II. Indien in de artikelgroepen “consumptie AGF” of “kramerij kleding” meer vaste plaatshouders zijn
ingeschreven dan het in dit besluit vastgestelde maximum, blijven de rechten van deze vaste plaatshouders, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in (één van) deze artikelgroepen ingeschreven waren, gehandhaafd. Het maximum zal worden bereikt door bij vertrek van een vaste
plaatshouder in één van de betreffende artikelgroepen, geen vaste plaats meer toe te wijzen.

III. Meelopers, ingeschreven in de artikelgroepen “consumptie AGF” of “kramerij kleding”, kunnen
vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, gedurende een overgangstermijn van drie
maanden, dagplaatsen toegewezen krijgen boven het onder I vastgestelde maximum in deze artikelgroepen.

IV. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het
wordt geplaatst.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2010.

De secretaris,

De burgemeester,

A.H.P. van Gils

D.J. Schrijer, l.b.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 juli 2010
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