
 

Bijlage 3: 21-12-2011    1 / 5 

Collegebesluit 
 
Het college van Heerde; 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; 
 
besluit: 
 
onder intrekking van het Marktbesluit 1999 en de Instructie Marktmeester 1991 vast te stellen het 
Marktbesluit gemeente Heerde 2012; 
 
Heerde, 1 februari 2012, 
 
Het college voornoemd, 
secretaris,   burgemeester, 

Marktbesluit gemeente Heerde 2012  

Hoofdstuk 1. De Markt  

Artikel 1. Instelling van de markt 
1. De markt in Heerde vindt plaats op de vrijdagen van 12.30 uur tot 17.30 uur op de 

Bonenburgerlaan tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat (inclusief het Kerkplein); 
2. Op grond van dringende redenen, dan wel hetgeen gesteld staat in artikel 2 van de 

winkeltijdenwet kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, de markt tijdelijk plaatsvinden 
op een andere dag, tijd en/of plaats. 

 
Artikel 2. De markt   

1. Het aantal plaatsen waarvoor vergunning kan worden verleend bedraagt maximaal 30; 
2. De minimale lengte van een standplaats is 4 meter, de maximale lengte van een standplaats 

is 20 meter; 
3. Van de maximale lengte kan op aanvraag ontheffing verleend worden, mits de feitelijke 

situatie dit toelaat; 
4. De opstelling en indeling van de markt is overeenkomstig de situatietekening behorende bij 

dit besluit; 
5. Het is niet toegestaan, voor verkoop bedoelde waren uit te stallen buiten het voor de 

standplaats bedoelde oppervlak; 
6. De inrichting van een standplaats dient zodanig te zijn, dat de voorpui  van een winkel die 

zich direct achter de stand bevindt zichtbaar is; 
7. Gedurende de openingstijden van de markt dienen de door de standhouders gebruikte 

bedrijfswagens, voor zover niet direct noodzakelijk voor de verkoop van waren te worden 
geparkeerd buiten het marktterrein; 

8. Het streven is dat de markt een zo breed mogelijk aanbod biedt, waardoor de voorkeur uit 
gaat naar zo veel mogelijk branches op de markt; 

9.  In beginsel wordt 1 vergunning per artikelgroep (branche) verstrekt, indien er voldoende 
ruimte is kan hier van afgeweken worden, waardoor er 2 vergunningen per branche 
afgegeven kunnen worden; 
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10.  Een vergunning wordt geweigerd wanneer op het marktterrein geen ruimte of plaats vrij is, 
of als het maximum uit het vorige lid is bereikt; 

11. Bij splitsing van een branche in twee of meer zelfstandige branches is voor de 
vergunningverlening bepalend de vraag of het product wel of niet op meer dan twee 
standplaatsen verkrijgbaar is. 

 
Artikel 3. De vergunningaanvraag  

1. Voor toewijzing van een standplaats komt in aanmerking een handelingsbekwaam 
meerderjarig persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college 
en die daarbij tevens heeft aangetoond dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke 
verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie; 

2. Samen met een aanvraag dienen de volgende stukken ingediend te worden: kopie 
legitimatiebewijs, uittreksel Kamer van Koophandel, registratiekaart Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel en inschrijfbewijs WA-verzekering; 

3. Indien vergunninghouder een vertegenwoordiger aanwijst, dient ook een kopie van de 
arbeidsovereenkomst of een werkgeversverklaring ingediend te worden. De 
vertegenwoordiger die de standplaats namens aanvrager (feitelijk) in zal nemen dient 
meerderjarig, handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn. 

 
Artikel 4. Inhoud vergunning 

1. Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval: 
a. handelsnaam van de onderneming voor wiens rekening de bedrijfsvoering komt; 
b. de naam en voorletters, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder, 

alsmede de gegevens van de door hem aangewezen vertegenwoordiger;  
c. van wie de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt. 

2. Hiernaast worden de volgende voorschriften opgelegd:  
a. De standplaats wordt u toegewezen door de marktmeester; 
b. Aanwijzingen door de marktmeester gegeven, dienen onmiddellijk en stipt te worden 

opgevolgd; 
c. Verkoop van andere artikelen dan die waarvoor de vergunning geldt, is niet 

toegestaan; 
d. Het te gebruiken verkoopmiddel dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand; 
e. De standplaats dient door u of uw vertegenwoordiger te worden ingenomen en mag 

derhalve niet aan een derde worden afgestaan of in gebruik worden gegeven. Wel 
kunt u, of uw vertegenwoordiger, zich op de standplaats laten bijstaan; 

f. De standplaats dient uiterlijk om 13:00 uur ingenomen te zijn, mocht dit niet zo zijn, 
dan kan deze als dagplaats in gebruik genomen worden;  

g. Ingeval de standplaats niet door u, of uw vertegenwoordiger, kan worden ingenomen 
in verband met ziekte, vakantie of andere reden, dient u de marktmeester daarvan 
tijdig in kennis te stellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk; 

h. Het is niet toegestaan eerder dan twee uur voor de aanvang, dan wel later dan 1 uur 
na sluiting, aanwezig te zijn met een in werking zijnd verkoopmiddel; 

i. U bent verplicht tot het eind van de markt te blijven, tenzij de marktmeester u 
toestemming geeft eerder te vertrekken; 

j.  Het is niet toegestaan meer ruimte in te nemen dan is vergund of de doorgang in de 
wandelgang op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te 
belemmeren; 

k. U bent verplicht er zorg voor te dragen dat de standplaats steeds een goed verzorgd 
aanzien biedt. Indien de aard van het door u te verkopen artikel dat met zich 
meebrengt, dient u afvalbakken te plaatsen, dit naar oordeel van de marktmeester; 

l.  Het gebruik van geluidsproducerende en/of versterkende middelen om de aandacht 
van het publiek te trekken is niet toegestaan; 
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m. De te gebruiken elektrische middelen moeten voldoen aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften. Dit geldt ook voor verwarmingstoestellen, bak- of 
kookinstallaties e.d.; 

n. De producten moeten op een ondubbelzinnige manier geprijsd zijn, dit met 
inachtneming van het besluit prijsaanduiding producten; 

o. Indien u eet- of drinkwaren verkoopt dient u, onverminderd het bepaalde in de 
warenwetgeving, de goederen of waren zodanig uit te stallen dat zij voldoende 
beschermd zijn tegen aantasting door de elementen; 

p. Indien u goederen of waren per maat of gewicht verkoopt dient u, onverminderd het 
bepaalde in IJkwet en IJkreglement, ervoor zorg te dragen dat de meet- of 
weegwerktuigen in goede staat zijn. Weegwerktuigen dienen zodanig aan de naar het 
publiek gekeerde zijde van de standplaats te zijn geplaatst of aangebracht dat het 
daarop bij de weging aangegeven gewicht voor het publiek duidelijk leesbaar is; 

q. U dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de 
gemeente of derden als gevolg van het innemen van de standplaats schade lijden. 

 
Artikel 5. Afwezigheid en vervanging  

1. De vergunninghouder, of zijn vertegenwoordiger, die (langere tijd) verhinderd is zijn vaste 
plaats in te nemen, deelt dit mee aan het college. De mededeling wordt tijdig voor de 
betreffende marktdag gedaan; 

2. Plotselinge (korte) verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester 
gemeld; 

3. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder tijdelijk ontheffing verlenen van de 
verplichting om de plaats op de markt in te nemen, dan wel toestemming geven zich te laten 
vervangen, door een met naam genoemd bevoegd persoon. 

 
Artikel 6. Overschrijving en opvolging 

1. In geval van (partiele) bedrijfsbeëindiging dan wel het overlijden of arbeidsongeschikt raken 
van de vergunninghouder, kan de vergunning voor de vaste plaats worden overgeschreven 
op een van zijn nabestaanden of familieleden, dan wel een van zijn medewerkers; 

2. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na dat de situatie als 
bedoeld in lid 1 zich voordoet; 

3. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit 
artikel. 

 
Artikel 7. Legitimatie en identiteit vergunninghouder 
Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag 
van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder, dan wel diens rechtmatige 
vertegenwoordiger is. 
 
Artikel 8. Tijdstip innemen standplaats 

1. Het is verboden op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en meer dan 1 uur na 
afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen dan wel 
goederen aan of af te voeren; 

2. De standhouder is verplicht zijn standplaats tot sluitingstijd van de markt te blijven innemen. 
Het college kan van deze verplichting ontheffing verlenen; 

3. Indien de standhouder zijn plaats niet bij aanvang van de markt heeft ingenomen, kan de 
betreffende plaats voor die dag als dagplaats aangemerkt worden; 

4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing indien de standhouder de marktmeester 
vóór dit tijdstip, onder opgave van een geldige reden die hem belet tijdig aanwezig te zijn, 
heeft verzocht de plaats vrij te houden.  
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Artikel 9. Intrekking vergunning  

1. Het college trekt een standplaatsvergunning in:  
a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder; 
b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij de vergunning rechtmatig wordt 
overgeschreven; 

2. Het college kan een standplaatsvergunning intrekken:  
a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn 

verstrekt;  
b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 3 genoemde 
c. vereisten voor het toewijzen van een standplaats; 
d. indien sprake is van een daar toe strekkende stafmaatregel als bedoeld in artikel 8 

van de Marktverordening gemeente  Heerde 2012;  
3.  Indien degene op wie een vergunning is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een 

andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.   
Hoofdstuk 2. De marktmeester  
 
Artikel 10. De taken van de marktmeester  

1. De marktmeester is belast met de dagelijkse gang van zaken voor, tijdens en onmiddellijk na 
de markt;  

2. Tot zijn takenpakket hoort in ieder geval: 
a. aanwijzen van standplaatsen;  
b. toezicht houden op de markt, inclusief eerste aanspreekpunt voor zowel standhouders 

als klanten; 
c. innen van marktgelden, bij incidentele meelopers; 
d. toezicht op de naleving van de marktverordening en het marktbesluit; 
e. communicatiemiddel tussen de markt en het college.  

 
Artikel 11. De bevoegdheden van de marktmeester 
De marktmeester is bevoegd: 

a. aanwijzingen te geven bij de inname van standplaatsen; 
b. ontruiming van een standplaats te bevelen in geval de standhouder geschorst is, dan 

wel  zonder vergunning standplaats heeft ingenomen; 
c. toestemming te verlenen voor het innemen van een standplaats aan een meeloper, dit 

voor een maximum van 4 marktdagen per kalenderjaar; 
d. in afwijking van de marktindeling een standplaatshouder tijdelijk een opengevallen 

plaats in te laten nemen; 
e. gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die betrekking kunnen hebben op de 

markt; 
f. tot hetgeen gesteld in het marktbesluit en de marktverordening.  

 
Artikel 12. Extreme weersomstandigheden 

1. De marktmeester is bevoegd om de markt af te lasten wegens extreme 
weersomstandigheden, indien naar zijn oordeel de veiligheid van personen of goederen niet 
kan worden gewaarborgd; 

2. Het aflasten van de markt kan zowel voor aanvang van de markt als tijdens de markt 
 geschieden; 

3. Indien de markt op grond van het eerste lid wordt afgelast, vindt er geen restitutie of 
verrekening van het marktgeld plaats.   

 
Artikel 13. Plaatsvervanging marktmeester 
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Het college benoemt één of meerdere plaatsvervangers, die de taken van de marktmeester zullen 
waarnemen wanneer hij verhinderd is deze uit te voeren.  
 
Hoofdstuk 3. De Marktcommissie  
 
Artikel 14.  De bevoegdheden van de marktcommissie 

1. De marktcommissie is bevoegd om het bestuursorgaan gevraagd en ongevraagd van advies 
te voorzien bij ingrijpende besluiten voor de markt als geheel. Hiervoor kan een vergadering 
belegd worden;  

2. De marktcommissie zal in ieder geval jaarlijks samenkomen ten kantore van de 
portefeuillehouder.  

 
Artikel 15. Samenstelling marktcommissie 
De marktcommissie bestaat uit: 

 3 vaste standplaatshouders op de markt, uit hun eigen midden gekozen; 
 de marktmeester;  
 de ambtelijk secretaris, die belast is met de marktzaken; 
 als voorzitter zal optreden de portefeuillehouder marktzaken.   

 
Hoofdstuk 4. Slotbepaling  
 
Artikel 16. Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt  op 1 januari 2012 in werking; 
2. Op datzelfde moment worden de instructie Marktmeester 1991 en  het marktbesluit 1999 

ingetrokken.  
 

Artikel 17.  Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als: Marktbesluit gemeente Heerde 2012.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


