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Onderwerp

Intrekken van twee vergunníngen voor een vaste standplaats op de weekmarkt te Weert.

Voorstel

De twee vergunningen voor de vaste standplaatsen op de weekmarkt te Weert in te
trekken en belanghebbenden berichten conform bijgevoegde concept-brieven/besluiten

Inleiding

Vastgesteld is dat twee vergunninghouders van een vaste standplaats op de weekmarkt te
Weert te vaak geen standplaats hebben ingenomen. Daarbij hebben zijzich vaak helemaal
niet of zeer laat of zonder plausibele reden afgemeld. Daarmee hebben zij zich niet
gehouden aan de daarvoor geldende regels in de Marktverordening en het
Marktreglement. Het te vaak wegblijven van de weekmarkt, dus geen standplaats
innemen heeft een negatieve uitwerking op de weekmarkt.

Daarbij is ook geconstateerd dat er een grote achterstand is in de betaling van de
verschuldigde marktgelden. (De oudste rekening betreft zelfs het laatste kwartaal van
20L7).

Ondanks de waarschuwingen en aanschrijvingen door de marktmeester en de afdeling
Financiën is geen verbetering te zien en zijn de rekeningen nog steeds niet betaald.

Genoemde feiten waren aanleiding om aan vergunninghouders het voornemen kenbaar te
maken om de vergunningen in te trekken. De daarop doorvergunninghouders kenbaar
gemaakte zienswijze hield in dat beiden bereid zijn om verder van de vergunning af te
zien mits zij de openstaande rekeningen niet meer hoeven te betalen.

Thans is derhalve aan de orde het besluit omtrent het intrekken van de vergunningen.
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Beoogd effect/doel

Er wordt naar gestreefd om gemotiveerde marktkoopmensen op de weekmarkt te hebben.
Wanneer een vergunninghouder te vaak niet komt en daar geen plausibele reden voor
heeft, zoals bijvoorbeeld ziekte, dan zegt dat iets over zijn (gebrek aan) motivatie. Te
vaak geen standplaats innemen heeft een negatieve uitwerking op de markt als geheel.
Datwillen wij voorkomen. Zeker nu wij bezigzijn om via een nieuwe opstelling van de
standplaatsen de weekmarkt nieuwe impulsen te geven en toekomstbestendiger te
maken. Om ruimte te maken voor vergunninghouders, die wel hun positieve bijdrage
willen leveren aan een goede weekmarkt, is het nodig dat die vergunninghouders, die zich
niet aan de geldende regels houden, van de markt verwijderd worden. Dat kan via
intrekking van de vergunning.

Argumenten

De vergunninghouders hebben zich niet gehouden aan de geldende regels uit de
Markwerordening en het Marktreglement. Zij zijn gewaarschuwd. Echter is er geen echte
verbetering opgetreden in hun gedrag. De geldende regels voorzien dan in de
mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het risico is aanwezig dat betrokkene door het intrekken van de vergunning de
verschuldigde marktgelden niet gaat betalen en het nog lastiger wordt om de vordering te
innen.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com municatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern:

Huub van Buggenum, marktmeester
Diana Nijs, afdeling Financiën

Extern

Bijlagen:
De beide concept-besluiten tot intrekking van de vergunning voor een vaste standplaats
op de weekmarkt.
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