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MEDEDELINGEN 
Portefeuillehouder: Bert Rebel 

Betreft : Motie 1 d.d. 6 juni 2019: aanpassing marktreglement toevoeging regeling flex-
standplaats  op de zaterdagmarkt. 

Aan : Leden van de commissie Fysiek Domein 
T.b.v. : Commissie van woensdag 1 april 2020 
Van : Bert Rebel 
Behandelaar: M.A. van Lunteren 
Datum : 19 maart 2020 

Ter uitvoering van de motie I. d.d. 6 juni 2019: toevoeging flex-standplaats aan zaterdagmarkt treft u 
hierbij het collegebesluit aan waarin de flex-standplaats in het marktreglement is geregeld in het artikel 
9a. De uitwerking van de motie  is tot stand gekomen in goed overleg met de marktcommissie. 
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Hiermee is beoogd dat het mogelijk zou moeten zijn bij toewijzing van een flexstandplaats dat 
ondernemers zich eerder kunnen aanmelden en eventueel vergunning kunnen krijgen als zij in 
aanmerking wensen te komen voor een dagplaats mede in verband met inkoop van bederfelijke waar. 
Op die manier krijgen ook zij de mogelijkheid om een standplaats in te nemen.

In feite werd ons gevraagd een vananf voor de dagplaats te maken. De regels voor een dagplaats 
vindt u terug in artikel 9 van het marktreglement. Met die variant zou het mogelijk moeten zijn dat 
ondernemers (zijnde niet enkel marktkooplieden) in het algemeen aan kunnen geven voor een 
dergelijke standplaats die niet vast is ingevuld in aanmerking kunnen komen.

Op de markt zijn er doorgaans marktkooplieden die in aanmerking willen komen voor een 
dagplaats. De flexplaats wordt nu voor alle ondernemers opengesteld. Voor dat de motie werd 
ingediend is via een mededeling aan de raad kenbaar gemaakt dat als we de Huizer 
ondernemers een voorkeurpositie geven ten opzichte van ondernemers buiten Huizen wij in 
strijd handelen met het non-discriminatiebeginsel van de Europese dienstenrichtlijn. Dit geeft 
een juridisch risico. Door onrechtmatig handelen kan er een schadeclaim volgen, (zie Z 
93415/893081). Dit is de reden waarom nu enkel in artikel 9 a over ‘ondernemers’ wordt 
gesproken.
De ondernemer die zich aangemeld heeft krijgt de mogelijkheid om mee te loten voor de 
flexplaats. Als er meerdere gegadigden zijn, dan wordt de ondernemer die de afgelopen 2 
zaterdagen minstens éénmaal de flex-standplaats heeft ingenomen uitgesloten van de loting. 
Als er maar 1 belangstellende zich heeft aangemeld voor de flex-standplaats en dat is 
toevallig de ondernemer die vorige week of de week daarvoor ook van deze flex-standplaats 
plaats gebruik heeft gemaakt dan wordt de flex-standplaats opnieuw aan deze ondernemer 
aangeboden. Hiervoor zijn twee redenen:
A. Op deze wijze krijgen meerdere ondernemers de gelegenheid de flex-standplaats in te 
nemen. Dit past goed bij het karakter van een flex-standplaats
B. De vaste standplaatshouders hebben bij monde van de marktcommissie te kennen 
gegeven dat de marktkooplieden degenen zijn die gezamenlijk de markt aantrekkelijk maken. 
Dit omdat de marktkooplieden ook in slechte periodes aanwezig zijn en zo het publiek blijven 
trekken. Het is niet wenselijk dat incidentele verkopers alleen in een goejle periode van het 
jaar wekelijks gebruik kunnen maken van een goedlopende markt.
Gelet op de bezettingsgraad van de markt, die het afgelopen jaar om onder andere 
economische redenen is toegenomen zijn de standplaatsen 2 en 22 niet meer beschikbaar om 
als flexplek in te richten. In overleg met de marktcommissie is besloten de standplaats ‘niet op 
de markt’ die direct aan de markt grenst en soms gebruikt wordt voor ideële doeleinden, als 
flexplaats aan te wijzen. De flexplaats wordt F. genoemd.

Aanleiding
Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad de motie Ml inhoudende ‘toevoeging flexstandplaats aan de 
zaterdagmarkt’ met algemene stemmen aangenomen.

Kaders
Marktverordening en Marktreglement 2018, standplaatsenbeleid gemeente Huizen.

Argumentatie
Er is nader overleg gevoerd met de vertegenwoordiging van de markt: de Marktcommissie.

Alternatieven
Ad 1. Het juridisch risico willen dragen en de regeling in artikel 9a van het marktreglement enkel voor 
Huizer ondernemers openstellen.
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Voor het innemen van een flexplaats worden dezelfde kosten berekend als voor het innemen van een 
dagplaats.

Omgeving /A
VergunningenJtoezicht en handhaving,

Communicatie
Via de website Huizen en tijdens overleg met Huizer ondernemers.

Uitvoering en evaluatie
De uitvoering geschiedt door onze marktmeester. Na een jaar zal deze nieuwe regeling worden 
geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie wordt via een Mededeling beschikbaar gesteld aan de 
leden van de Commissie FD.

Bijlagen
Mededeling aan de commissie Fysiek Domein d.d. 1 april 2020

- Motie 1 d.d. 6 juni 2018
- Mededeling d.d. 16 mei 2009: Z.093415 / D.893081

Deel van de inrichtingstekening markt met daarin aangegeven de flexplaats. Dit is een 
standplaats ‘niet op de markt’ naast de vaste standplaats 28, welke aangewezen is voor 
ideële doeleinden.
Artikel 9 dagplaats uit het marktreglement 2018
Artikel 9a flexplaats nieuw toe te voegen aan het reglement
De toelichting op artikel 9 en 9a
Bijbehorende bepalingen uit het marktreglement 2018 die ook onverkort voor 
dagplaatshouders en flexplaatshouders gelden.
Marktverordening en marktreglement 2018
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Artikel 9. dagplaats 
1. Toewijzing van een dagplaats gebeurt door afgifte van een vergunning van het 

college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt 
ingenomen.  

2. Op de vergunning wordt vermeld: 
a. Naam, geboortedatum en -plaats en adres vergunninghouder. 
b. Omschrijving van de toegewezen standplaats met nummer en de 

afmetingen van de standplaats. 
c. De kraam of verkoopwagen of andere verkoopmaterialen die de 

vergunning houder mag gebruiken. 
d. De soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen. 
e. Indien van toepassing: de eventuele bak-, braad-, kook-, of 

verwarmingsapparatuur die men mag gebruiken. 
f. Indien van toepassing: het nummer van de elektraput aansluiting die men 

wil gebruiken.   
g. Datum waarvoor de vergunning wordt verleend.  

3. De dagplaats wordt, rekening houdende met de vastgestelde branche-indeling, 
door middel van loting toegewezen aan een van de gegadigden die zich 
uiterlijk op de marktdag heeft aangemeld bij de marktmeester. 

4. De vergunninghouder is een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en als ondernemer ingeschreven staat bij de 
Kamer van Koophandel. 

5. De bedrijfsnaam moet duidelijk zichtbaar kenbaar worden gemaakt op de 
standplaats.   

6. Politieke partijen kunnen een vergunning aanvragen voor het innemen van een 
standplaats die als zodanig op de kaart van de markt is aangewezen.  

 
 
Artikel 9.a flexplaats 

1. De flexplaats is standplaats nummer F (naast nr. 28)  op de inrichtingstekening 
van de markt. De branche is binnen de regels van het marktreglement vrij.  

2. Artikel 9, lid 2, lid 3, lid 4, lid 5,  -zijn ook van toepassing op de flexplaats.  
3. De ondernemer die gebruik wil maken van de flexplaats komt hiervoor door 

middel van loting in aanmerking, met dien verstande dat  als er meerdere 
gegadigden zijn, dan wordt de ondernemer die de afgelopen 2 zaterdagen 
minstens 1 maal de flexplaats heeft ingenomen uitgesloten van de loting. 

4. De flexplaats wordt, rekening houdende met de vastgestelde branche-indeling, 
door middel van loting toegewezen aan een van degenen die zich uiterlijk 
donderdag 14.00 uur voor de betreffende zaterdag, telefonisch (06-15691394) 
of per email (marktmeester@huizen.nl) heeft aangemeld.  

5. De marktmeester is belast met de loting. Gegadigden mogen bij de loting 
aanwezig zijn. Men krijgt op de donderdag voor 15.00 uur de uitslag te horen. 
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Toelichting artikel 9. en 9a. Marktreglement flexplaats of dagplaats.  
 

In principe kennen de markten in Huizen enkel vaste standplaatsen. Toch kan het 
altijd voorkomen dat een standplaats niet wordt ingenomen door de 
vergunninghouder, bijvoorbeeld omdat deze op vakantie of ziek is. In dat geval kan 
de vaste standplaats van die vergunninghouder voor die marktdag uitgegeven 
worden als dagplaats. 

Daarnaast kent de markt in Huizen sinds 2020 de flexplaats. Deze standplaats is 
bedoeld voor ondernemers en is flexibel in te vullen. 

Deze plaatsen worden niet beschikbaar gesteld aan particulieren of standwerkers.  

Vaste standplaatsen die vrijkomen omdat een vaste standplaatshouder verhinderd 
is om te komen, worden door de marktmeester door middel van loting voor de start 
van de markt toegewezen aan gegadigden die zich telefonisch, per email of 
persoonlijk bij de marktmeester gemeld hebben.   

Om vergunning te krijgen voor een flexplaats moet men zich uiterlijk de donderdag 
voorafgaand aan de betreffende markt-zaterdag voor 14.00 uur telefonisch of via 
een email hebben aangemeld bij de marktmeester. Bij meerdere gegadigden gaat 
de marktmeester of diens vervanger over tot loting. Men krijgt voor 15.00 uur bericht 
van de uitslag. 

De ondernemer die zich aangemeld heeft krijgt zo mogelijkheid om mee te loten. 
Als er meerdere gegadigden zijn, dan wordt de ondernemer die de afgelopen 2 
zaterdagen minstens 1 maal de flexplaats heeft ingenomen uitgesloten van de 
loting De reden hiervan is dat de vaste standplaatshouders bij monde van de 
marktcommissie te kennen hebben gegeven dat de marktkooplieden als team de 
markt aantrekkelijk maken. Dit omdat de kooplieden ook op dagen die minder 
aantrekkelijk zijn, aanwezig zijn en zo het publiek blijven trekken. Het zou niet 
wenselijk zijn dat incidentele verkopers alleen in een goede periode van het jaar 
wekelijks gebruik kunnen maken van een goedlopende markt.  

Bij het uitgeven van de flexplaats en de dagplaats wordt rekening gehouden met de 
branches die al op de markt vertegenwoordigd zijn. Het is dus niet de bedoeling om 
extra concurrentie voor de bestaande vergunninghouders van een vaste standplaats 
te creëren. Het kan dus zijn dat bepaalde gegadigden geen plaats toegewezen 
kunnen krijgen omdat de branche (de artikelen die zij verkopen) al op de markt 
aanwezig is.   

Bij het uitgeven van een dagplaats wordt ook rekening gehouden met de vaste 
gebruiker van de standplaats. Het ligt dan ook niet in de lijn om een dagplaats 
vergunning uit te geven voor iemand in dezelfde branche als de bestaande 
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vergunninghouder. Voor de klanten is er geen duidelijk onderscheid tussen beiden 
waardoor de kans groot is dat de vergunninghouder van de vaste standplaats wordt 
aangekeken op klachten o.i.d. van de dagplaatshouder. Om die reden moet ook de 
dagplaatshouder zijn bedrijfsnaam duidelijk vermelden op de standplaats, het moet 
voor de klanten duidelijk zijn dat het een andere ondernemer betreft dan 
gebruikelijk. 

Voor de vergunninghouders van de flexplaats (hoewel deze zich net buiten de 
contouren van de markt bevindt) en van de dagplaatsen gelden de bepalingen uit 
het marktreglement over het gebruik van de standplaats onverkort. Daarnaast 
gelden ook voor de flexplaats de regels van het sanctiebeleid markten Huizen 2018. 
De specifieke bepalingen uit het marktreglement en het sanctiebeleid gelden 
namelijk ook voor standplaatsen ‘niet op de markt’.  
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eter plaatse nuttigen]

Standplaats voor ideële doeleinden, niet commercieel (max. 3.5 x 4,0 m)

I I Marktwagens en marktkramen toegestaan, rekening houden met obstakels; bomen 
J lichtmasten en fietsenstallingen

BB Alléén marktkramen toegestaan, rekening houden met obstakels: bomen, lichtmasten 
en fietsenstallingen

LEGENDA

Grens marktverordening

Opstelru^te kramen politieke partijen, max. 7 stuks. Rekening houden met obstakels: 
bomen, lichtmasten en fietsenstallingen. Geen voertuigen enZof aanhangwagens 
Afmeting kraam max. 1,35 x 2,00 meter.
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De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 6 juni 2019

overwegende dat:

o

s

draagt het college op:

Huizen

y

• in overleg met de marktcommissie zo snel als haalbaar te komen tot een aanpassing van 
het marktreglement, inhoudende de toevoeging van een regeling op basis waarvan ten 
minste ook één zo te noemen flex-standplaats op de zaterdagmarkt beschikbaar komt, 
waarvoor belangstellenden zich uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag, dus de dag voor de

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad;

in artikel 11 van het door het college vastgestelde Marktreglement (MR), een nadere 
uitwerking van de door de raad vastgestelde marktverordening, een regeling is 
opgenomen voor de toewijzing van zogenaamde dagplaatsen, wat standplaatsen zijn die 
op een marktdag vrij beschikbaar zijn;
de regeling van artikel 11 Marktreglement er samengevat op neer komt dat:
o voor toewijzing van een dagplaats als eerste in aanmerking komt degene die zich 

heeft ingeschreven op de wachtlijst, in volgorde van inschrijving op die wachtlijst, en 
die zich op de zaterdag zelf vóór 08.00 uur aanmelden bij de marktmeester, rekening 
houdende met de eventuele vastgestelde branche-indeling;
een dagplaats, rekening houdende met de eventueel vastgestelde branche-indeling, 
door middel van loting wordt toegewezen aan een de gegadigden die zich op de 
marktdag vóór 08.00 uur bij de marktmeester hebben gemeld; 

deze regeling voor in ieder geval ondernemers met bederfelijke waar niet werkbaar is. 
vanwege het risico dat zij hun bederfelijke waar die dag niet kunnen verkopen als zij 
geen dagplaats toegewezen krijgen;
het daarom wenselijk is dat er naast de regeling van artikel 11 ook een regeling komt op 
basis waarvan ten minste één zo te noemen flex-standplaats op de zaterdagmarkt 
beschikbaar komt, waarvoor belangstellenden zich uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag, 
dus de dag voor de marktdag, kunnen aanmelden, en die op vrijdag om 12.00 uur wordt 
toegewezen en door loting als er meerdere belangstellenden voor zijn; 
toevoeging van deze regeling aan het Marktreglement het in ieder geval ook voor 
ondernemers met bederfelijke waar mogelijk maakt om elke week mee te dingen naar 
een standplaats op de zaterdagmarkt;

IM o TI E toevoeging flex-standplaats aan zaterdagmarkt)
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en gaat over tot de orde van de dag.

ingediend door:

J.H. Prins (WD)

B. Schröder (D66)ér Pas (PvdA)

t

marktdag, kunnen aanmelden en die op vrijdag om 12.00 uur wordt toegewezen, door 
loting als er meerdere belangstellenden voor zijn;

• de commissie Fysiek Domein te informeren over de nieuwe regeling en het moment 
waarop die van kracht wordt,

• een jaar na invoering de nieuwe regeling te evalueren en de uitkomsten en conclusies 
ervan te bespreken met de commissie Fysiek Domein;


