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Branchebesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3 lid 2 van de “Marktverordening van Gemeente Sittard-Geleen 2007”
zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 11 oktober 2007,
Besluiten:

Artikel 1 Definities:
In dit branchebesluit wordt verstaan onder:
Verordening: de Marktverordening van gemeente Sittard-Geleen 2007;
1.
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
2.
Markten: de in de “Marktverordening van Gemeente Sittard-Geleen 2007” vastgestelde markten
3.
in de gemeente Sittard-Geleen, te weten de woensdagmarkt te Born, de donderdagmarkt in Geleen,
de donderdagmarkt in Sittard, de zaterdagmarkt in Geleen en de zaterdagmarkt in Sittard;
Branchepatroon: de per markt vastgestelde (sub)branches en de bijbehorende maxima wat betreft
4.
het aantal standplaatshouders;
Marktvergunninghouder: de natuurlijke persoon die of een vaste standplaats heeft of middels
5.
een dagvergunning een tijdelijke standplaats of een standwerkerplaats toegewezen heeft gekregen;
Standplaatshouder: de marktvergunninghouder met een vaste of tijdelijke standplaats
6.
Standwerker: de marktvergunninghouder die uitsluitend en daadwerkelijk middels standwerken
7.
markthandel uitoefent;
Standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt, over
8.
het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en ten slotte tracht een
aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

Artikel 2 Branchering
1.
2.

3.

4.

Op de markten mogen uitsluitend producten worden verhandeld uit de (sub)branches die zijn
aangewezen in het branchepatroon van de betreffende markt.
Per markt en per (sub)branche worden niet meer standplaatshouders toegelaten dan het in het
branchepatroon van de betreffende markt voor die (sub)branche vastgestelde maximum aantal
marktvergunninghouders.
Een marktvergunninghouder mag slechts in één hoofdbranche actief zijn. Binnen deze hoofdbranche mag hij in twee subbranches actief zijn. Deze (sub)branches worden vermeld op de vergunning
van de betreffende marktvergunninghouder.
Bij erfopvolging dient de opvolger in dezelfde (sub)branche actief te zijn als waarin de echtgenoot,
de geregistreerde partner, de levenspartner of de ouder actief was.

Artikel 3 Brancheoverschrijdende producten
1.
2.

Indien een product(groep) kan worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde (sub)branches, dan is uitsluitend de meest specifieke (sub)branche van toepassing
Indien het kernassortiment van een marktvergunninghouder tot één bepaalde (sub)branche behoort,
doch één product althans een klein aantal producten kan daarnaast ook bij een andere
(sub)branche worden ondergebracht, dan wordt dit product geacht tot dezelfde (sub)branche te
behoren als de producten in het kernassortiment van de betreffende marktvergunninghouder.

Artikel 4 Branchewijziging
Indien een vaste standplaatshouder een assortimentsuitbreiding of –wijziging wenst die tevens een
wijziging van zijn (sub)branche inhoudt, dient hij dit schriftelijk bij het college van Burgemeester en
Wethouders aan te vragen. De aanvraag zal vervolgens conform artikel 5 lid 4 van de Uitdelingsregeling
standplaatsen Sittard-Geleen 2007 worden behandeld direct voorafgaande aan de eerstvolgende jaarlijkse uitdeling.

Artikel 5 Herijking
Eenmaal per jaar zal het college het branchepatroon toetsen op basis van inpasbaarheid en wenselijkheid.
Hierbij heeft de marktcommissie een adviserende rol.

Artikel 6 Inwerkingtreding en overgangsbepaling
1.

1

Dit besluit treedt in werking op datum publicatie van de Marktverordening Sittard-Geleen 2007
en de beleidsregel (d.d………… in de Trompetter).

Cvdr 2018 nr. CVDR2102_1

15 mei 2018

2.

De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor de bestaande verdeling van vaste
standplaatsen: een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima zal
door natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.

Artikel 7 Intrekking oude regeling
De regeling “Branchebesluit Sittard-Geleen 2005”, vastgesteld op 26 mei 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Branchebesluit Sittard-Geleen 2007.
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Bijlage(n): Branchepatroon per markt
Branchepatroon
Woensdagmarkt te Born:
A.G.F. 2
1.
Dames en heren bovenkleding 2
2.
Alle andere branches 1
3.
Donderdagmarkt te Geleen:
A.G.F. 2
1.
Brood, koek, wafels en banket 1
2.
Consumptie-ijs 1
3.
Gegrilde waren 1
4.
Poelierwaren en eieren 1
5.
Kruiden, specerijen, noten, olijven, verduurzaamde zuidvruchten en champignons 1
6.
Buitenlandse specialiteiten 1
7.
Vleeswaren 1
8.
Snijbloemen, pot- en kamerplanten 1
9.
10. Geringe eet- en drinkwaren 1
11. Vietnamese Loempia’s en aanverwante artikelen 1
12. Vis en visproducten 1
13. Zuivelproducten 2
Andere branches worden niet toegelaten
Zaterdagmarkt te Sittard:
A.G.F. 3
1.
Brood, koek, wafels en banket 1
2.
Poelierwaren en eieren 1
3.
Kruiden, specerijen, noten, olijven, verduurzaamde zuidvruchten en champignons 1
4.
Buitenlandse specialiteiten 1
5.
Snijbloemen, pot- en kamerplanten 1
6.
Vis en visproducten 1
7.
Zuivelproducten 1
8.
Andere branches worden niet toegelaten
Donderdagmarkt te Sittard:
Voor alle branches 4
1.
Met uitzondering van:
2.
Dames en heren bovenkleding 8
·
Stoffen voor het vervaardigen van kleding en bekleding t.b.v. verschillende ruimten 19
·
A.G.F 5
·
Vis en visproducten 3
·
Poelierwaren en eieren 2
·
Gegrilde waren 2
·
Consumptie-ijs 1
·
Geringe eet- en drinkwaren 1
·
Vietnamese Loempia’s en aanverwante artikelen 1
·
Beeld-, geluid- en andere informatie dragers 1
·
Zaterdagmarkt te Geleen:
Voor alle branches 4
1.
Met uitzondering van:
2.
Dames en heren bovenkleding 8
·
A.G.F 7
·
Gegrilde waren 2
·
Vis en visproducten 5
·
Frites en snacks 1
·
Overige kleine eet- en drinkwaren 2
·
Vietnamese loempia’s en aanverwante art. 1
·
Consumptie-ijs 1
·
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Branches
Persoons- en interieurbekleding:
A.
Dames en heren bovenkleding
1.
Seniorenkleding
2.
Baby en kinderkleding (tot en met maat 176)
3.
Beenbekleding
4.
Lingerie, foundation, ondermode en nachtkleding
5.
Sportkleding en sportartikelen (incl. badmode)
6.
Stoffen voor het vervaardigen van kleding en bekleding t.b.v. verschillende ruimten
7.
Carnavalskleding en aanverwante artikelen
8.

4

B.

Huishoudtextiel:
Badlakens, tafelzeil, zakdoeken, handdoeken, bad en wc matten,
1.
Dekbedden, kussens, matrassen, bedbodems enz.
2.

C.

Overig textiel:
Kleinvakartikelen (incl. voeringstoffen)
1.

D.

Schoeisel en Lederwaren
Lederwaren
1.
Schoeisel
2.

E.

Voedingsartikelen:
A.G.F.
1.
Zuivelproducten
2.
Kruiden, specerijen, noten, olijven, verduurzaamde zuidvruchten en champignons
3.
Vis en visproducten
4.
Poelierwaren en eieren
5.
Vleeswaren
6.
Frites en snacks
7.
Overige geringe eet- en drinkwaren
8.
Vietnamese loempia’s en aanverwante artikelen
9.
10. Gegrilde waren
11. Brood, koek, wafels en banket
12. Snoep, chocolaterie en suikerwerken
13. Consumptie-ijs
14. Buitenlandse specialiteiten

F.

Bloemen en planten
Snijbloemen, pot- en kamerplanten
1.
Zaden, bloembollen, moestuinplanten
2.
Bomen, heesters en perkplanten
3.

G.

Verfraaiing- en bezigheidsartikelen
Drogisterijartikelen (incl. parfumerie en cosmetica)
1.
Speelgoed
2.
Haarspelden, haarbandjes, broches
3.
Paraplu’s, sjaaltjes, handschoenen, mutsen, zonnebrillen en ceintuurs
4.
Hobbyartikelen
5.
Horloges, lijfsieraden en bijouterieën
6.
Lectuur, posters en wenskaarten
7.
Beeld- en of geluidsdragers, andere informatiedragers
8.

H.

Technische en huishoudelijke artikelen:
Gereedschappen en fietsbenodigdheden
1.
Pannen en keukengereedschap
2.
Reinigingsartikelen en borstelwerk (incl. stofzuigerzakken, stofzuigeronderdelen, schoonmaak3.
en poetsartikelen, waaronder dweilen, sponzen, vaatdoeken etc.)

I.

Diversen:
Dierbenodigdheden
1.
Geschenkartikelen
2.
Kunstbloemen
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Telefoon- en computeraccessoires
Kampeerartikelen
Glas, porselein en aardewerk
Tuindecoratie
Geurartikelen
Polyether
Oosterse kunstnijverheid
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