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8 Marktverordening gemeente Heerde 2012  
 
De raad besluit om: 
Onder intrekking van de Marktverordening gemeente Heerde 2000 vast te stellen de  
Marktverordening gemeente Heerde 2012. 
 
Inleiding 
De huidige marktverordening stamt uit 2000 en is sterk verouderd. De basis voor de nieuwe 
verordening vormt het VNG-model. De suggesties vanuit de Centrale Vereniging Ambulante Handel 
(CVAH) zijn hierin meegenomen, zodat een duidelijke en goed werkbare verordening ontstaat. Tot 
slot is de marktcommissie gehoord en zijn haar zienswijzen ook in de nieuwe verordening verwerkt.  
 
Beoogd effect  
Het beschikken over een actuele en goed werkbare marktverordening met bijbehorende besluiten. 
 
Argumenten 
1. De marktverordening wordt weer actueel en eenvoudiger 
Door vaststelling van deze nieuwe marktverordening is de regelgeving omtrent marktzaken weer up 
to date. De verordening wordt eenvoudiger en beter werkbaar. De anciënniteitenlijst (een lijst op 
basis van langstlopende vergunningen) is uit de verordening gehaald. Een eenvoudige 
plaatsvervanging en makkelijke overdracht van vergunningen zijn in de verordening opgenomen.  
 
2. De regels voor toepassing marktverordening worden duidelijker 
Door het vaststellen van een nieuw marktbesluit en branchebesluit zijn ook de uitvoeringsregels met 
betrekking tot de markt verbeterd. Zo zijn de instructies voor de marktmeester, de 
standaardvoorschriften en het marktbesluit samengevoegd, waardoor voortaan hetzelfde geregeld 
wordt in minder regels. Hierin is ook het een en ander opgenomen over de marktcommissie. Het 
bijbehorende branchepatroon heeft een versimpeling ondergaan voor het aantal branches.   
 
Toelichting 
Zie de bijgevoegde notitie ’De Heerder Weekmarkt’.  
 
Communicatie 
Op 14 oktober 2011 heeft overleg plaatsgevonden met de marktcommissie. De bevindingen zijn in 
het ontwerp verwerkt. Na vaststelling van de verordening wordt deze gepubliceerd.  
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Uitvoering 
Na vaststelling wordt de Marktverordening gemeente Heerde 2012 met bijbehorende besluiten 
toegepast. 
 
Advies commissie 
De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp. 
Het voorstel van de fractie van de PvdA om de markt terug te plaatsen naar de Dorpsstraat wordt 
betrokken bij de evaluatie van de centrumvisie. 
 
 
Heerde, 20 december 2011  
 
Het college van Heerde 
drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen , burgemeester 
F. Dijkstra MBA    , gemeentesecretaris 

Bijlagen: 
1. Marktverordening gemeente Heerde 2012; 
2. Notitie De Heerder Weekmarkt; 

 
Ter inzage: 

3. Marktbesluit gemeente Heerde 2012; 
4. Branchebesluit gemeente Heerde 2012 (inclusief Branchepatroon 2012); 
5. Advies college d.d. 20 december 2011. 

 
 
 
 
 


