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Onderwerp
Standplaats verkoop oliebollen Nieuwe Markt.

Voorstel

1.

Kennis te nemen van:

a.

de ingekomen brief betreffende de wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening, de Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert en de
Beleidsregels standplaatsen consumptie-ijs en oliebollen;
b. de ingekomen brief betreffende het verzoek om tijdens de weekmarkt de
verkoopwagen te mogen laten staan;
c. de vergunningaanvraag voor een standplaats op de weekmarkt;
d. de ingekomen brief betreffende het ontbreken van stromend water en afvoerput
en sluiting van de Muntpassage aan de zijde Nieuwe Markt;
e. de ingekomen brief betreffende problematiek standplaats Nieuwe Markt en
compensatieregeling i.v.m. afsluiting Muntpassage aan zijde Nieuwe Markt.
2. Betreffende la. en le akkoord te gaan met en het verzenden van bijgevoegde conceptantwoordbrief.
3. Betreffende lb en ld akkoord te gaan met en het verzenden van bijgevoegde conceptantwoordbrief.
4. Betreffende lc. de vergunningaanvraag voor een standplaats op de weekmarkt te
weigeren.

Inleiding
Bij brief van 18 september 2018 hebben de gegadigde oliebollenexploitanten een
uitnodiging ontvangen om interesse kenbaar te maken voor de door de gemeente
aangewezen standplaatsen voor de verkoop van oliebollen voor de periode 1 oktober 2018
tot 1 februari 2019. Aan deze uitnodigingsbrief was bijgevoegd een aanvraag- en
inschrijfformulier, welke na invulling aan de gemeente geretourneerd diende te worden.
Op dit formulier staat voor de locatie Nieuwe Markt expliciet "niet op zaterdag i.v.m.
Weert,
15 oktober 2018
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weekmarkt". Mevrouw J.H.W. Verwijk-Schuman (hierna te noemen: belanghebbende)
heeft op basis van haar hoogste inschrijving de locatie Nieuwe Markt toegewezen
gekregen.

a. Verzoek implementeren begrip "otJdste rechten" in Nadere regels, argumentatie
systeem hoogste bieder en voor beroep c.q. voorlopige voorziening vatbare reactie
Bij brief van 1 oktober 2018 heeft de gemachtigde van belanghebbende uw college
verzocht om uit oogpunt van de bedrijfscontinuiteit van belanghebbende het begrip
"oudste rechten" te implementeren in de reeds door uw college vastgestelde Nadere regels
betreffende standplaatsen gemeente Weert en Beleidsregels standplaatsen consumptie-ijs
en oliebollen. Verder verzoekt gemachtigde om een argumentatie voor de introductie van
het systeem van hoogste bieder en vezoekt uw college een antwoord te geven dat
vatbaar is voor het instellen van beroep c.q. voorlopige voorziening. Deze brief is als
bijlage 1 aan dit voorstel bijgevoegd.

b. Verzoek om verkoopwagen tijdens de weekmarkt te mogen laten staan
Bij brief van 3 oktober 2018 verzoekt belanghebbende uw college om haar verkoopwagen
met bijbehorende attributen tijdens de markt in de periode oktober 2018 totfebruari 2019
te mogen laten staan. Deze brief is als bijlage 2 aan ditvoorstel bijgevoegd.
c. Verg u n n i n ga a n vraa g

sta n d pl a ats weekma

rkt

Verder verzoekt belanghebbende eveneens op 3 oktober 2018, onder verwijzing naar de
hiervoor genoemde brief, door middel van het "Aanvraagformulier standplaats weekmarkt"
een standplaatsvergunning aan voor de weekmarkt. Deze aanvraag is als bijlage 3 aan dit
voorstel bijgevoegd.

d. Ontbreken stromend water en afvoerput en sluiting Muntpassage
Nog verder vraagt belanghebbende bij brief van 10 oktober 2018 aandacht voor het feit
dat nabij de standplaats op de Nieuwe Markt geen stromend water en geen put voor
afvoerlozing aanwezig zijn. Daarbij tekent zij aan dat "ook hier gelijkwaardige
voorzieningen aanwezig moeten zijn", doelende op de overige locâties, waar in sommlge
gevallen wel stromend water en afvoerlozing in de directe nabijheid aanwezig zijn. Tevens
merkt belanghebbende op niet op de hoogte te zijn van de aankomende sluiting van de
Muntpassage aan de kant van de Nieuwe Markt. Deze brief is als bijlage 4 aan dit voorstel
bijgevoegd.

e. Problematiek standplaats Nieuwe Markt en compensatieregeling i.v.m. afsluiting
Muntpassage aan zijde Nieuwe Markt.
In navolging van onder d. aangehaalde brief, stelt gemachtigde uw college bij brief van 16
oktober 2018 voor om belanghebbende toestemming te verlenen om op de zaterdag de
kraam te mogen openen. Dit ter compensatie van een verdere terugloop van de inkomsten
van belanghebbende de komende vier maanden wegens verbouwwerkzaamheden van de
Muntpassage. Deze brief is als bijlage 5 aan dit voorstel bijgevoegd.

Beoogd effect/doel
1. Beantwoorden van ingekomen brieven betreffendede onder ã.,b., d. en e. genoemde
onderwerpen.
2. Nemen van een besluit betreffende de onder c. genoemde vergunningaanvraag.

Argumenten
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Reactie op a. Vezoek implementeren begrip "oudste rechten" in Nadere regels,
argumentatie systeem hoogste bieder en voor beroep c.q. voorlopige voorziening vatbare
reactie
Nu de Nadere regels en beleidsregels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) reeds zijn vastgesteld door uw college, wordt voorgesteld gemachtigde voor verdere
informatie te verwijzen naar voornoemde regelgeving.
Reactie op b. Verzoek om verkoopwagen tijdens de weekmarkt te mogen laten staan
Belanghebbende wist ten tijde van de inschrijving voor de locatie Nieuwe Markt dat de
verkoopwagen tijdens de weekmarkt niet kan blijven staan. Dit staat namelijk heel
expliciet vermeld op het van gemeentewege verstrekte inschrijfformulier. Op grond
hiervan, alsmede gelet op de geldende regels, is het niet toegestaan de verkoopwagen te

laten staan. Zie verder bijgevoegde antwoordbrief.
Met het oog op de inrichting van de weekmarkt wordt opgemerkt dat de locatie op de
Nieuwe Markt waar belanghebbende standplaats inneemt, zich buiten de door uw college
vastgestelde grenzen van de weekmarkt bevindt. Bovendien is het gelet op de ruimtelijke
omstandigheden ter plaatse tijdens de weekmarkt technisch onmogelijk om de
verkoopwagen van belanghebbende te laten staan dan wel te verplaatsen naar een andere
locatie op de Nieuwe Markt.
Verder wordt opgemerkt dat concurrerende exploitanten reeds kennis hebben genomen
van het verzoek van belanghebbende de verkoopwagen tijdens de weekmarkt te mogen
laten staan. Daarbij hebben zij tevens aangegeven te zullen protesteren als de gemeente
het belanghebbende toestaat zijn verkoopwagen tijdens de weekmarkt te mogen laten
staan, zowel geopend als niet geopend!
Reactie op c. Vergunningaanvraag standplaats weekmarkt
Een vergunning ten behoeve van een standplaats tijdens de weekmarkt kan wegens de

ruimtelijke omstandigheden ter plaatse niet worden verleend. De aanvraag dient derhalve
te worden afgewezen en de vergunning dient te worden geweigerd. Zie verder bijgevoegd
besluit.
Reactie op d. Ontbreken stromend water en afvoerput en sluiting Muntpassage
Het wordt als de verantwoordelijkheid van exploitanten gezien zelf zorg te dragen voor het

verkrijgen van de noodzakelijke nutsvoorziening en afvoerlozing. Nergens blijkt uit dat de
gemeente hierin op welke wijze dan ook faciliteert. Daarbij wordt opgemerkt dat op de
Nieuwe Markt, in tegenstelling tot hetgeen belanghebbende veronderstelt, wel degelijk een
afvoerlozing aanwezig is waarvan hij ten behoeve van zijn activiteiten gebruik kan maken.
Zie verder bijgevoegde antwoordbrief.
Reactie op e. Problematiek standplaats Nieuwe Markt en compensatieregeling i.v.m
afsluiting Muntpassage aan zijde Nieuwe Markt.

Gelet op de reacties onder b. tot en met d. is er geen gerechtvaardigde grortdslag voor ltel

toekennen van enige compensatie en dient het voorstel om die reden te worden
afgewezen. Zie verder bijgevoegde antwoordbrief.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.
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Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mu

nicatie/ participatie

Betrokkene zal door middel van bijgevoegde brieven worden geïnformeerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
Margot van den Broeke, afdelingshoofd vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gerard van Erp, vergunningverlener Bijzondere wetten en omgevingsrecht
Huub van Buggenum, marktmeester
Extern

Niet van toepassing.

Bijlagen:
Inkomend

1. Inkomende brief gemachtigde d.d. 1 oktober 2018;
2. Inkomende brief belanghebbende d.d. 3 oktober 2018;
3. Vergunningaanvraag belanghebbende d.d. 3 oktober 2Ot8;
4. Inkomende brief belanghebbende d.d. 10 oktober 2OLB;
5. Inkomende brief gemachtigde d.d. 16 oktober 2018.
Uitoaand

6.
7.
8.

Antwoordbrief inzake inkomende brieven 1 en 5;
Antwoordbrief inzake inkomende brieven 2 en 4;
Besluit inzake vergunningaanvraag 3.
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