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Onderwerp

Standplaatsen consumptie-ijs/oliebollen en tijdel ijke standplaatsen

Voorstel

Het nieuwe beleid voor standplaatsen consumptie-ijs/oliebollen vast te stellen en het
Standplaatsenreglement aan te passen.

Inleiding

Telkens tegen het einde van de afgelopen jaren ontstond er een onrustige situatie als
gevolg van de discussie rond de verkoop van oliebollen. Voor de toekomst willen wij dit
een halt toeroepen. Om dit te realiseren moet nu het nieuwe beleid vastgesteld worden en
het Standplaatsenreglement aangepast worden.

Beoogd effect/doel

De regels over standplaatsen zorgen voor een ordelijk verloop betreffende de ambulante
handel op standplaatsen. Met het voorgestelde nieuwe beleid maken we een einde aan
bovengenoemde, onrustige situatie.
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Argumenten

1.1. Door een openbare inschrijving bieden we iedereen een kans om in aanmerking te
kamen voor een aangewezen standplaats voor oliebollen/ijs.

Op grond van de bestaande regelgeving is het mogelijk dat er op vier aangewezen
plaatsen binnen de gemeente Weert (drie in Weert en één in Stramproy) oliebollen
en consumptie-ijs (en aanverwante meel- respectievelijk ijs-produkten) gedurende
een langere, aaneengesloten periode (veelal van enkele maanden) verkocht kunnen
worden. Deze standplaatsen voor oliebollen en ijs gelden als apart genoemde
categorie standplaatsen, naast de reguliere vaste standplaatsen, veelal op één of
enkele ochtenden/middagen op een aangewezen plek ergens in de wijk en naast de
tijdelijke standplaatsen. Die tijdelijke standplaatsen mogen maximaal zes
aaneengesloten dagen en eenmaal in een periode van drie maanden worden
ingenomen. Deze plaatsen staan niet vast. Ze zijn dus niet aangewezen. De
aanvrager kiest in zijn aanvraag een plaats. Dat kan in principe dus overal zijn. Die
plaats moet van gemeentewege echter wel mogelijk geacht worden anders wordt de
aangevraagde vergunning niet verleend.

Er is onvrede bij vergunninghouders van de standplaatsen voor oliebollen. Die is
ingegeven door het feit dat in het bijzonder in de laatste weken van het jaar
ambulante handelaren vergunning van de gemeente kregen voor een tijdelijke
standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen. In die laatste weken
worden de meeste oliebollen gegeten en dat is daardoor dan ook de belangrijkste
periode voor de verkoop van oliebollen.
De verkoop van oliebollen op een tijdelijke standplaats was in het verleden, tot voor
een aantal jaren geleden, niet mogelijk. De reden daarvan was dat toen de regel
gold dat er op een tijdelijke standplaats geen sprake mocht zijn van bakken en/of
braden. Toen daar later, blijkens de vraag daarnaar wel behoefte aan was, is die
regel afgeschaft. En daarmee werd het dus ook mogelijk dat er oliebollen op een
tijdelijke standplaats gebakken konden gaan worden.

Op grond van het vorenstaande is door een deel van de vergunninghouders voor de
aangewezen (langdurigere) standplaatsen voor oliebollen bij de gemeente
aangedrongen op maatregelen om de verkoop van oliebollen op de tijdelijke
standplaatsen tegen te gaan. Onder motivering dat het reguleren van concurrentie
geen taak van het gemeentebestuur is en dat het om die reden niet mogelijk en ook
niet toegestaan is dat de verkoop van oliebollen op de tijdelijke standplaatsen
tegengegaan wordt, is niet tegemoet gekomen aan de wens om de verkoop van
oliebollen op de tijdelijke standplaatsen te verbieden en om voor die verkoop dus
geen vergunningen meer te verlenen.
In beginsel kan alles op een tijdelijke standplaats verkocht worden. Er kan geen
uitzondering gemaakt worden met het oogmerk om concurrentie tegen te gaan. Dat
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Met het gewijzigde beleid krijgt iedere ambulante handelaar de kans om via een
openbare inschrijving een van de vier aangewezen, langer durende standplaatsen in
te kunnen nemen. Daarbij weet elk van die standplaatshouders ook dat het mogelijk
is dat ergens in diezelfde periode ook tijdelijke standplaatsen voor oliebollen/ijs voor
maximaal zes dagen ingenomen kunnen worden. Met vrije concurrentie en niet
onder regulering/beperking van de concurrentie vanwege de gemeente.

t.2. We bestrijden het oneigenlijk gebruik van de tijdelijke standplaatsen.
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Er werd de laatste jaren voor bepaalde plekken voor meerdere aaneengesloten
perioden van telkens zes dagen een tijdelijke standplaats voor oliebollen
aangevraagd en vergund. Telkens door weliswaar formeel andere aanvragers maar
praktisch met zo'n nauwe onderlinge verwantschap en daarbij ook nog met dezelfde
kraam, dat er feitelijk sprake was van een standplaats die er langer stond dan de
aaneengesloten zes dagen, die eigenlijk voor tijdelijke standplaatsen de bedoeling
is.
Om dat tegen te gaan is een tweede lid aan artikel ll Tijdelijke standplaats toe te
voegen. Dat houdt in dat een opvolgende standplaats op of nabij dezelfde locatie,
dus in dezelfde omgeving, met dezelfde waren niet meer mogelijk zal zijn.

Kanttekeningen

1.1. Het nieuwe beleid zorgt voor een andere wijze van toekenning en
ve rg u n n i ngverl e n i ng voo r d e besch i kba re I a a ng ewezen sta nd p I aa tse n voo r
oliebollen/ijs. Daardoor kunnen ook andere aanvragers in aanmerking komen voor
die beperkt beschikbare plaatsen dan alleen de voormalige vergunninghouders.

Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor enkele vergunninghouders die al langer op
de aangewezen standplaatsen staan. Voor hen is een overgangsregeling opgesteld
Daarmee wordt in redelijkheid rekening gehouden met hun belangen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Na bekendmaking van het collegebesluit in juli zal de mogelijkheid tot inschrijving door de
betrokken medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving verzorgd
worden. Inschrijving gedurende de maand augustus. In september kan dan zo spoedig
mogelijk bekend worden aan welke personen de standplaatsen voor de periode 01 oktober
t/m 3l januari én voor de periode 01 maart t/m 15 september (in verband met Weert
Kermis) toegewezen kan worden. De procedure toewijzing/vergunningverlening zou dan
nog net voor het eerstvolgende seizoen afgerond zijn.
Na enkele inschrijvingsrondes kan dan ook bezien worden of het gewijzigde beleid het
beoogde resultaat heeft .

Communicatie/ participatie

Bekendmaking volgt zo spoedig mogelijk na collegebesluit. Dat wil zeggen via algemene
publicatie en via persoonlijke berichtgeving aan de ijs-/ en oliebollenverkopers die op
grond van eerdere, recente standplaatsvergunningen voor ijs/oliebollen b¡j ons bekend
zijn.

Overleg gevoerd met

Intern

Gerard van de Hoeven, hoofd afdeling VTH
Gerard van Erp, afdeling WH/team vergunningen

Extern:
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Bijlagen

Concept-besluit betreffende het nieuwe beleid voor standplaatsen consumptie-ijs en
oliebollen en aarìpassen Standplaatsenreglement.
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Burgemeester en wethouders van Weert;

Overwegende dat in de geldende regelgeving voor standplaatsen in de gemeente Weert, in
het Standplaatsenreglement, als aparte categorie wordt genoemd de standplaatsen voor
consumptie-ijs en oliebollen;

dat over die standplaatsen verder geen regels of beleid zijn vastgesteld, anders dan die
betreffende de aanwijzing van de plaatsen en de nadere aanduiding wat onder
consumptie-ijs en oliebollen valt;

dat met betrekking tot de vergunningverlening voor die standplaatsen, in het bijzonder bij
oliebollen, de laatste jaren telkens en dan met name voor de jaarwisseling, veel onrust is
ontstaan;

dat die onrust te maken heeft met het gegeven dat er bij oliebollen sprake is van een
seizoen product met het zwaartepunt qua verkoop in de periode voor nieuwjaar én met
het gegeven dat er daarbij in genoemde periode ook nog oneigenlijk gebruik werd
gemaakt van tijdelijke standplaatsen voor oliebollen;

dat het oneigenlijk gebruik hiermee te maken heeft, dat de beperkte periode van zes
dagen, zoals geldend voor een tijdelijke standplaats, werd opgerekt naar meerdere
aaneengesloten perioden van zes dagen, waarbij bovendien gebruik werd gemaakt van
een en dezelfde gebakskraam door vergunninghouders, die daarbij ook nog eens in een
nauwe familierelatie met elkaar stonden;

dat het, gezien het vorenstaande, nodig wordt geacht om het Standplaatsenreglement aan
te passen wat betreft de standplaatsen voor de categorie consumptie-ijs en oliebollen en
om voor de toewijzing van die standplaatsen beleidsregels vast te stellen;

dat het tevens nodig wordt geacht om ten aanzien van de tijdelijke standplaatsen te
bepalen dat het niet mogelijk is dat aansluitend of nagenoeg aansluitend na het innemen
van een tijdelijke standplaats in dezelfde omgeving voor dezelfde waren weer een
tijdelijke standplaats wordt ingenomen;

gelet op artikel 2 van de Standplaatsenverordening;

besluiten

A:
Het Standplaatsenreglement van de gemeente Weert wat betreft het deel over de
standplaatsen voor consumptie-iis en oliebollen (kop. artikel 9 en 10) zodanig aan te
passen dat dit deel als volgt komt te luiden:

STAN DPLAATSE N VOOR CONSUM PTIE.IJS EN OLIEBOLLE N

Artikel 9.

De verkoop van consumptie-ijs en oliebollen op een standplaats, die niet een vaste
standplaats en ook niet een tijdelijke standplaats is, is mogelijk op de in artikel 9a.
aangewezen plaatsen.
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Artikel 9a. Aanwijzing standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen

Als standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen worden aangewezen
de weggedeelten, gelegen aan:
a. Stationsplein (alleen met ingang van 01 oktober tot en met 31 januari én uitsluitend

voor oliebollen);
b. Nieuwe Markt (niet op zaterdag in verband met de weekmarkt);
c. Bassin;
d. Kerkplein in Stramproy,
zoals die nader in de vergunning én op genoemde locaties op aanwijzing van de
Marktmeester exact worden aangegeven.

Artikel 9b. Vergunningverlening na inschrijving

1. Een vergunning voor een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen
wordt verleend op basis van inschrijving voor de standplaats.

2. Het college stelt beleidsregels vast ten behoeve van de wijze van inschrijving voor en
de toewijzing van de standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen.

Artikel 10.

1. Onder consumptie-ijs vallen eveneens alle daaraan verwante ijsprodukten.
2. Onder oliebollen vallen eveneens alle daaraan verwante meelprodukten.

B:
Het Standplaatsenreglement van de gemeente Weert wat betreft het deel over de tijdeliike
standplaatsen (koo. artikel 11) zodanig aan te passen dat dit deel als volgt komt te luiden:

TIJDELIJKE STANDPLAATSEN

Artikel 11. Tijdelijke standplaats

1. Een tijdelijke standplaatsvergunning heeft geen langere geldigheidduur dan zes
achtereenvolgende dagen en kan aan dezelfde persoon slechts eenmaal per drie
maanden worden verleend.

2. Een tijdelijke standplaatsvergunning is niet mogelijk wanneer op of nabij dezelfde
lokatie in de voorafgaande periode reeds een tijdelijke standplaats werd ingenomen
met dezelfde waren.

c:
De volgende beleidsregels vast te stellen ten behoeve van de wijze van inschrijving voor
en cie toewijzing van stancipiaatsen ten behoeve van het verienen van
standplaatsvergunningen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen op de daarvoor
aangewezen plaatsen:

Artikel 1
De vergunningen voor de standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen
worden jaarlijks verleend, telkens voor de periode met ingang van 01 oktober tot en met
3l januari (123 dagen) en apart voor de periode met ingang van 01 maart tot en met 15
september (198 dagen).
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Artikel 2
1. De standplaatsvergunningen worden verleend op basis van één inschrijving voor één

stand plaats.
2. Een belangstellende voor een standplaatsvergunning gedurende de periode 01 oktober

tot en met 3l januari dient in de maand maart in te schrijven door middel van het
daartoe vastgestelde i nschrijvi ngsform u I ier.

3. Een belangstellende voor een standplaatsvergunning gedurende de periode 01 maart
tot en met 15 september dient in de maand augustus in te schrijven door middel van
het daa rtoe vastgestelde i nsch rijvi ngsform u I ier.

4. Het inschrijvingsformulier dient in een gesloten enveloppe, met op die enveloppe de
naam, adres en contactgegevens van de inschrijver, persoonlijk aan de Marktmeester
overhandigd te worden, nadat daartoe met hem een afspraak is gemaakt.

Artikel 3
1. In april respectievelijk september wordt vastgesteld aan wie van de inschrijvers de

standplaats wordt toegewezen en aan wie derhalve standplaatsvergunning voor het
komende seizoen wordt verleend.

2. Daartoe wordt een bijeenkomst gehouden, waarvoor alle inschrijvers worden
uitgenodigd en waarop alle gesloten enveloppen met inschrijvingen worden geopend
en de inschrijfgegevens aan de aanwezigen worden kenbaar gemaakt.

3. Eén persoon kan weliswaar inschrijven voor meerdere plaatsen (met per plaats één
afzonderlijk inschrijvingsformulier), maar diezelfde persoon kan hoogstens één
stand plaats toegewezen krijgen.

4. Bij de toewijzing van de standplaatsen wordt gestart met de standplaats, waarvoor
met het hoogste standgeld is ingeschreven. Bij gelijk bedrag volgt een loting om te
bepalen met welke plaats wordt begonnen.

5. Heeft iemand meerdere inschrijvingen gedaan, dan vervalt de inschrijving voor een
andere plaats, zodra aan de inschrijver een plaats is toegewezen.

Artikel 4
1. De toewijzing van de standplaats uit het voorgaande artikel wordt bepaald op grond

van de hoogte van het standgeld dat de inschrijver bij de inschrijving voor de
betreffende plaats heeft aangeboden: de inschrijver met het hoogste bedrag aan
standgeld voor de betreffende standplaats komt het eerst in aanmerking voor
toewijzi n g va n de betreffende sta nd plaats/de sta nd plaatsverg u n ni ng.

2. Bij gelijk bedrag van inschrijving wordt de standplaats toegewezen op basis van loting.

Artikel 5 Overgangsregeling
1. Volgens gemaakte afspraak bij verhuizing naar andere locatie, dient de

vergunninghouder van de standplaats op het Stationsplein van de afgelopen jaren in
de periode 01 oktober 2O16tlm 3l januari 2077 nog standplaats in te kunnen nemen
op het Stationsplein.
- Schrijft hij voor geen enkele plaats in dan krijgt hij op grond van de gemaakte
afspraak de plaats op het Stationsplein toegewezen (met voorrang boven de andere
inschrijvers voor deze plaats).
- Schrijft hij enkel in voor het Stationsplein dan wordt die plaats aan hem toegewezen
(met voorrang boven de andere inschrijvers voor deze plaats).
- Schrijft hij in voor de plaats op het Stationsplein én voor een andere plaats en wordt,
omdat door de hoogte van het hoogste inschrijvingsbedrag met de andere plaats
eerder wordt begonnen, hem een andere plaats toegewezen dan is de plaats op het
Stationsplein ook beschikbaar voor anderen. Om die reden kunnen anderen dus ook
inschrijven voor de plaats op het Stationsplein.

2. Als overgangsregeling voor de eerstvolgende inschrijving per periode, derhalve voor
01 oktober 2OL6t/m 3l januari 2Ot7 én 01 maartt/m 15 september 2017 geldt
overigens het volgende:
a. heeft een inschrijver meerdere jaren tevoren, waaronder ook in elk geval het

voorafgaande jaar, voor een van de aangewezen plaatsen een
standplaatsvergunning gehad, dan gaat die inschrijver bij de eerstvolgende
inschrijving op die betreffende plaats vóór andere inschrijvers, ook al is diens
bedrag van inschrijving lager dan dat van de andere inschrijvers.
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b. Het verschuldigde bedrag voor het innemen van de standplaats d¡ent wel minimaal
gelijk te zijn aan het standplaatsengeld van het voorafgaande jaar. Dat wil zeggen
verhoudingsgewijs: gerekend op basis van de periode van vorig jaar berekend
naar de komende periode.)

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2, van deze beleidsregels geldt zowel
voor de inschrijving voor de periode 01 oktober 2Ot6 t/m 31 januari 2OL7 als voor de
inschrijving voor de periode 01 maart 2OL7 tlm 15 september 2Ol7 als maand voor
het indienen van het inschrijvingsformulier de maand augustus 2016 en voor de
toewijzing van de plaatsen de maand september 2016.

Artikel 6
Naast het bedrag dat vergunninghouder geboden heeft bij de inschrijving, dient
vergunninghouder voor de standplaats te betalen het geldende bedrag aan leges voor de
standplaatsvergunning én een bijdrage in de kosten van elektriciteit op basis van een vast
bedrag per dag over de gehele periode van 123 of 198 dagen.

Artikel 7
In geval deze beleidsregels niet voorzien beslist, namens het college, het hoofd van de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving ten aanzien van de toewijzing van de
plaatsen en de verlening van de standplaatsvergunningen en het standplaatsengeld. Dit
wordt gedaan naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8
Na toewijzing van de standplaats en verlening van de standplaatsvergunning kan de
standplaats door vergunninghouder pas worden ingenomen, nadat het voor de standplaats
verschuldigde standplaatsengeld volledig is betaald.

D:
1. Te bepalen dat de aanvragen om standplaatsvergunning voor consumptie-ijs/oliebollen

voor de locaties zoals genoemd in het nieuwe artikel 9a van het
Standplaatsenreglement en die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van het
hiervoor bepaalde onder A en C en betrekking hebben op de aanstaande tijdvakken,
buiten behandeling blijven.

2, Te bepalen dat de aanpassing van het Standplaatsenreglement, zoals hiervoor
vermeld onder B, van toepassing is op de aanvragen, die betrekking hebben op de
periode, welke gelegen is na inwerkingtreding van dit besluit.

E:
Te bepalen dat de besluiten, zoals hiervoor vermeld onder A tot en met D, in werking
treden op de dag na de bekendmaking ervan.

weert, tl -CI7 -2-oiL

Burgemeester

M.H.F. Knaa
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