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inzake Marktverordening

Geachte leden en duoburgerleden,

In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur van 18 februari jl. is bij de behandeling van RVB15-0092
(vaststellen Marktverordening 2016 Bergen op Zoom) toegezegd dat er een schriftelijke reactie zou volgen op de vraag
(van de fractie van GroenLinks):
'In het marktreglement is op het niet nakomen van de verplichting om standplaats wekelijks persoonlijk in te nemen als
sanctie opgenomen het intrekken van de standplaatsvergunning. Dit zou ook gelden bij arbeidsongeschiktheid van de
standplaatshouder. Is dit niet een te verstrekkende maatregel als het echt gaat om arbeidsongeschiktheid?'
Het antwoord op deze vraag luidt als volgt:
Voor de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de weekmarkt is het van belang dat een vergunde standplaats
wekelijks wordt ingenomen. Voorkomen moet worden dat langdurig lege plekken op de weekmarkt ontstaan. Het
marktreglement voorziet in een regeling met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het geval van langdurige
of permanente arbeidsongeschiktheid moet er ter voorkoming van deze situaties een grondslag zijn om een eenmaal
verleende standplaatsvergunning in te kunnen trekken en opnieuw uit te geven. Overigens blijft het voor de
arbeidsongeschikte standplaatshouder altijd mogelijk om zich gedurende de duur van zijn arbeidsongeschiktheid te laten
vervangen. Het intrekken van een standplaatsvergunning is geen verplichting maar een bevoegdheid. Voordat van de
bevoegdheid tot het intrekken van een standplaatsvergunning gebruik wordt gemaakt vindt er altijd een
belangenafweging plaats. Voor zover van de bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, geldt de in artikel 5 van het
Marktreglement opgenomen sanctietabel en de daarin opgenomen volgorde van sancties.

Hoogachtend,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.
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