
Beleidsregels ten behoeve van de wijze van vergunningaanvraag en inschrijving voor en
de toewijzing van standplaatsen ten behoeve van het verlenen 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 31 januari (123
dagen) en apart voor de periode met ingang van 01 maart tot en met 15 september (198 dagen).

Artikel 2
1. De standplaatsvergunningen worden verleend op basis van één aanvraag en één inschrijving

voor één standplaats.
2. Een belangstellende voor een standplaatsvergunning gedurende de periode 01 oktober tot en

met 31 januari dient in de maand maaft in te schrijven door middel van het daartoe
vastgestelde aanvraa g- en inschrijvingsformu 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 daartoe
vastgestelde aanvraa g- en inschrijvin gsform u I ier.

4. Het aanvraag- en inschrijvingsformulier dient in een gesloten enveloppe, met op die enveloppe
de naam, adres en contactgegevens van de aanvrager en inschrijver, per aangetekende post te
versturen naar college van B&W van de gemeente Weert, ter attentie van de afdeling WH,
Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Artikel3
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 een vergunning aanvragen en zich inschrijven voor meerdere
plaatsen (met per plaats één afzonderlijk inschrijvingsformulier), maar diezelfde persoon kan
hoogstens één standplaats toegewezen krijgen.

4. Bij de toewijzing van de standplaatsen wordt gestart met de standplaats, waarvoor met het
hoogste standgeld is ingeschreven.

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

Artikel4
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 betreftende plaats heeft
aangeboden: de inschrijver met het hoogste bedrag aan standgeld voor de betreffende
standplaats komt het eerst in aanmerking voor toewijzing van de betreffende standplaats/de
stand plaatsvergu n n ing.

2. Bij gelijk bedrag van inschrijving wordt de standplaats toegewezen op de in lid 2 van artikel 3
genoemde bijeenkomst door middel van loting bepaalt aan wie de standplaats wordt
toegewezen.

Artikel 5
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 6
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 7
Na toewijzing van de standplaats en verlening van de standplaatsvergunning kan de standplaats
door vergunninghouder pas worden ingenomen, nadat het voor de standplaats verschuldigde
standplaatserrgeld volledig is bel¿¿ld.

Artikel S
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsregels vindt aanvraag, inschrijving en
toewijzing van de standplaatsen voor de periode 1 oktober 2018 tot en met 3l januari 2019 plaats
in de maand oktober 2018. Eerder voor deze periode ingediende aanvragen en inschrijvingen
worden gelet op de aangepaste regelgeving verder buiten behandeling gelaten.
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