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In aansluiting op de brief van 6 augustus 2019 over het voornemen tot intrekken van uw
vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt te Weert (met huishoudtextiel)
en uw ingebrachte zienswijze daarover, delen wij u het volgende mee.

Besluit
Wij hebben besloten om uw vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt te
Weert per direct in te trekken.
Dit besluit is gebaseerd op artikel 8, aanhef, onder a, van de Marktverordening in
samenhang met artikel 10, lid 2, van het Marktreglement (niet aanwezig zijn en niet/niet
tijdig afmelden) en op artikel B, aanhef, onder c, van de Marktverordening (niet tijdig
verschuldigde marktgeld voldoen).
Dit houdt in dat u met ingang van heden geen vaste standplaats meer kunt innemen op de
weekmarkt op zaterdag in Weert.

Hieronder leggen wij u uit hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen

Afwezigheid
Op basis van de door de marktmeester bijgehouden registratiegegevens over de
weekmarkt hebben wij vastgesteld dat u sinds april van dit jaar te vaak geen standplaats
heeft ingenomen en dat u zich daarbij te vaak helemaal niet heeft afgemeld of bij
afmelding geen of geen plausibele reden heeft aangegeven.

Zo bent u gedurende de maanden april tot en met juli van dit jaarvan de 17 marktdagen
13 keer niet op de weekmarkt verschenen.
- Eén keer heeft u zich pas op de marktdag zelf om 8.28 uur afgemeld, zonder opgave

van reden.
- Eén keer heeft u zich enkele dagen voor de marktdag afgemeld, met als reden de

voorspelde hitte op de marktdag.
- Drie keer heeft u zich afgemeld zonder opgave van reden.
- Zeven keer heeft u zich niet afgemeld.
- Eén keer heeft u zich op de marktdag zelf om 8.15 uur afgemeld, met de mededeling

dat u een klapband had.
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De marktmeester heeft u tussentijds een aantal keren aangesproken en aangeschreven
over het niet aanwezig zijn op de weekmarkt. Hij heeft u daarbij gewezen op de daarvoor
geldende regels, zoals deze zijn opgenomen in de Marktverordening en Marktreglement.
Bovendien is het in de marktwereld algemeen bekend dat het (te vaak) wegblijven van
marktkoopmensen en de daardoor veroorzaakte "gaten" in de rijen met kramen op de
markt een negatief effect heeft op de markt als geheel.
Ondanks de aanmaningen van de marktmeester heeft dit niet geleid tot een verbetering
van uw zijde. Er zijn daarna zelfs klachten over uw te vaak herhaalde afwezigheid geuit
door andere marktkoopmensen.

Niet betaalde rekeningen
Daarnaast heeft u nog rekeningen openstaan, waarvan de vervaldatum verlopen is. Bij die
rekeningen gaat het om bedragen die betrekking hebben op periodes vanaf het vierde
kwartaal van 2017. Daatoe zijn zelfs verschillende aanmaningen en dwangbevelen
uitgegaan. Maar desondanks heeft u de betreffende rekeningen nog steeds niet voldaan.
Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 2.452,40 (d.w.z. betalingsachterstand op
5 augustus 2079).

Zienswiize
Het bij herhaling niet innemen van de standplaats en het niet of zonder reden afmelden, is
voor ons aanleiding geweest om op 6 augustus 2019 aan u het voornemen kenbaar te
maken om uw vergunning voor een vaste standplaats in te trekken.
U heeft daarop als uw zienswijze kenbaar gemaakt dat u bereid bent om uw vergunning
terug te geven onder voorwaarde dat u de openstaande rekeningen niet meer hoeft te
beta len.
Uw zienswijze betreft geen inhoudelijke argumenten tegen de intrekking van de
vergunning op zich zelf. Geen argumenten die betrekking hebben op de eerder genoemde
gronden van intrekking, welke gebaseerd zijn op de geldende Marktverordening en
Marktreglement. Het betreft eerder een voor u, door praktische redenen ingegeven motief.
In onze ogen gaat het in dit geval echter om een oneigenlijk motief.
Daarom zou dan ook begrijpelijk moeten zijn dat wij niet kunnen instemmen met uw
voorwaarde en achten wij uw zienswijze ongegrond.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Spoed
Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uitte



stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:

met een brief:
Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

digitaal:
Via http://loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Wim Gootzen,
medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer (0495) 57 56 36.

Met vriendelijke groet,
burgem ders,
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gemeentesecretaris
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