
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 6 november 2014   
Bundelnummer :    
 
 
 

 
Onderwerp  : Wijziging Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek.  
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1- De gewijzigde Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek vaststellen.  

 
Aanleiding 
Tijdens de vergadering van de Marktcommissie op 21 oktober 2013 is door de marktmeesters verzocht om 
de artikelen 3.2 en 3.4 van de bestaande Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek 2007 aan te 
passen.  
 
Het komt geregeld voor dat de marktkooplieden verstek laten gaan op de weekmarkten of verzuimen om hun 
vaste standplaats in te nemen. De afwezigheid van of het verzuim van de kooplieden komt de uitstraling van 
de weekmarkten in Oude IJsselstreek niet ten goede. Hierdoor ontstaan er lege plekken op de weekmarkten 
en dat heeft een weer een negatieve weerslag op de overige kooplieden en de bezoekers. De 
marktmeesters kunnen deze kooplieden op dit moment niet verplichten om hun standplaats in te nemen 
vanwege de mogelijkheid voor kooplieden om (met toestemming) maximaal 12 keer per jaar afwezig te zijn 
op de weekmarkten zoals omschreven in artikel 3.2 van de Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek 
2007. Door dit artikel te wijzigen en de marktkooplieden in plaats van 12 keer per jaar, maximaal 6 x per jaar 
met toestemming afwezig te laten zijn, kunnen de marktmeesters efficiënter optreden tegen kooplieden die 
verstek laten gaan op de weekmarkten. Ook zal hierdoor de uitstraling van de weekmarkten worden 
verbeterd en zullen er minder vaak lege plekken ontstaan op de weekmarkten.  
 
Het voorstel is door de Marktcommissie op 21 oktober 2013 besproken en akkoord bevonden.  
 
De Marktcommissie adviseert om de artikelen 3.2 en 3.4 van de Marktverordening gemeente Oude 
IJsselstreek 2007 te wijzigen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
De begin- en eindtijden van de weekmarkten in de gemeente Oude IJsselstreek zijn vastgesteld. Door in te 
stemmen met de voorgestelde wijziging van de artikelen 3.2 en 3.4 van de Marktverordening gemeente 
Oude IJsselstreek mogen kooplieden maximaal 6 keer per jaar verzuimen om hun vaste staanplaats in te 
nemen op de weekmarkt. Hierdoor kunnen de marktmeesters efficiënter optreden tegen kooplieden die       
verstek laten gaan of die verzuimen om hun standplaats in te nemen. 
Door minder lege plekken op de weekmarkt blijft de uitstraling en de sfeer van de weekmarkten 
gewaarborgd. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
In artikel 1.2 van de huidige Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek 2007 staat vermeld dat de 

weekmarkt in Varsseveld iedere vrijdag van 14:00 tot 19:00 uur op het Kerkplein in Varsseveld 
plaatsvindt. De begintijd van de weekmarkt in Varsseveld is al jaren om 13:00 uur. Door in te 
stemmen met de voorgestelde aanpassing van het artikel wordt de begintijd gewijzigd en 
vastgesteld. 

 
Met toepassing van de artikelen 3.2 en 3.4 van de Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek 2007 wordt 

kooplieden de mogelijkheid geboden om maximaal 12 keer per jaar verstek te laten gaan of te verzuimen 
om hun vaste standplaats in te nemen op de weekmarkt. Gebleken is dat de mogelijkheid om 12 x per 
jaar afwezig te zijn met toestemming eigenlijk te vaak is. De marktmeesters hebben geconstateerd dat er 
regelmatig kooplieden verstek laten gaan of verzuimen hun vaste standplaats in te nemen. Hierdoor 
ontstaan er vele lege plekken op de weekmarkten en dat heeft zijn weerslag op de overige kooplieden en 
de bezoekers. De weekmarkt oogt dan zeer rommelig en de marktmeesters kunnen hiertegen vrijwel niet 
optreden. Door in te stemmen met de voorgestelde wijziging kunnen de marktmeesters eerder en 



efficiënter optreden tegen de kooplieden die regelmatig verzuimen hun standplaats in te nemen of 
verstek laten gaan. 

 
1. 12 

Kanttekeningen 
a. Kooplieden die op de weekmarkten in de gemeente Oude IJsselstreek een vaste standplaats 

hebben mogen in plaats van 12 keer per jaar nog maar 6 keer per jaar verzuimen hun vaste 
standplaats in te nemen of verstek laten gaan. Dit zou door enkele kooplieden als een negatieve 
ontwikkeling kunnen wordne beschouwd. 

b. Het zou zo kunnen zijn dat er kooplieden zijn die door deze wijziging niet meer op de weekmarkten  
willen staan. 
 

 
Uitvoering 
 
Planning 

 Na instemming met de voorgestelde wijziging zal de Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 6 november 2014  

 Namens de Marktcommissie zal een brief worden opgesteld waarin alle deelnemers van de 
weekmarkten in de gemeente Oude IJsselstreek worden geïnformeerd. 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


