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Onderwerp

Intrekken vergunning vaste standplaats weekmarkt.

Voorstel

De vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt in te trekken en
belanghebbende te berichten conform bijgevoegde concept-brief/beslissing.

Inleiding

Vergunninghouder voor een vaste standplaats op de weekmarkt te Weert gedraagt zich
reeds geruime tijd niet zodanig als wij van een vergunninghouder mogen verwachten. Hij
is daarop herhaaldelijk door de marktmeester aangesproken. Ook heeft hij daarvoor een
schriftelijke waarschuwing gekregen. Maar zonder verbetering. Zo is hij dit jaar tot op
heden 25 keer niet verschenen. Hij meldt zich zelden af. Noch bij de marktmeester. Noch
bij de kramenzetter. Andere keren komt hij te laat en is zijn marlÇkraam dus ook niet op
tijd gereed. Zij¡lraam ligt er herhaaldelijk slordig en niet verzorgdbij. Daarmee draagt de
standplaats niet bij aan de "kwaliteit van de markt", maar doet daar eerder afbreuk aan.
Daarbij komt ook nog eens dat vergunninghouder een grote achterstand heeft in de
betaling van de door hem verschuldigde marktgelden.
Het voornemen tot intrekken van de vergunning is aan hem schriftelijke bekendgemaakt.
Daarbij is hem de mogelijkheid geboden om zijn zienswijze daarover kenbaar te maken.
Hij heeft daarop niet gereageerd.

Beoogd effect/doel

Het doel van het intrekken van de vergunning is om aan de negatieve effecten, verbonden
aan het huidige gebruik van de vergunning door de betreffende vergunninghouder, een
einde te maken. De plaats komt daardoor vrij en kan toegewezen worden aan een
vergunninghouder, die wel op een positieve wijze kan bijdragen aan de "kwaliteit van de
ma rkt",
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Argumenten

Vergunninghouder houdt zich niet aan de geldende regels en geeft geen blijk dat hij
voldoende moeite doet om iets van de standplaats te maken. Gelet op artikel 8 van de

Marktverordening kan op grond daarvan de vergunning worden ingetrokken'

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com municatie/ partici patie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Huub van Buggenum, afdeling VTH, marktmeester

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Concept-brief/bes liss in g intrekken vergu n n ing.
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