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Raadsvergadering d.d.  : 3 maart 2014 

 

Besluit nummer   : RB13.0173 

 

Onderwerp   : Verzelfstandiging weekmarkten 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO13.0182 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 21 januari 2014; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en middelen op  

19 februari 2014; 

 

Vast te stellen de wijziging van de programmabegroting nummer 14.00056 

Vast te stellen de volgende "Verordening op de weekmarkten voor de gemeente Den Helder 2014":  
 
Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN  

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 

a. weekmarkt: de door het college ingestelde warenmarkten; 

b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de weekmarkten is aangewezen voor het uitoefenen de 

markthandel; 

c. concessieovereenkomst: een concessieovereenkomst met het college voor het organiseren van een 

weekmarkt; 

d. contractant: de rechtspersoon waarmee het college de concessieovereenkomst heeft afgesloten.  

 

Artikel 2. Instelling weekmarkten en inrichting van de weekmarkten 

 

Het college stelt weekmarkten in en bepaalt ten aanzien van de weekmarkten: 

a. het aantal standplaatsen; 

b. de afmeting van de standplaatsen; 

c. de opstelling van de weekmarkt. 

 

Artikel 3. Nadere regels 

 

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening. 

 

 

Hoofdstuk 2. CONCESSIEOVEREENKOMST  

 

Artikel 4. Concessieovereenkomst voor het organiseren van een weekmarkt 

 

Het is verboden zonder een concessieovereenkomst met het college een weekmarkt te organiseren. 

 

 

Artikel 5  Voorschriften en beperkingen  

 

1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening te sluiten 

concessieovereenkomst, ter bescherming van de belangen in verband waarmee deze 

concessieovereenkomst is vereist.  

2. De contractant met wie deze concessieovereenkomst krachtens deze verordening is afgesloten, is verplicht 

de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen. 
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Artikel 6 Vereiste voor het afsluiten van een concessieovereenkomst 

 

Een concessieovereenkomst wordt uitsluitend afgesloten met een rechtspersoonlijkheid bezittende contractant. 

 

Artikel 7  Voorwaarden voor het sluiten van een concessieovereenkomst 

 

Het aanbod tot het sluiten van een concessieoverkomst bevat een door de contractant vast te stellen plan dat 

waarborgt dat de weekmarkt op een veilige wijze wordt georganiseerd en waarin in ieder geval is opgenomen: 

a. De wijze waarop de organisatie van de markt is geregeld; 

b. De wijze waarop de standplaatsen worden toegewezen; 

c. De wijze waarop het toezicht op de veiligheid van de bezoeker aan de markt is geregeld  

d. De afspraken met de hulpverleningsdiensten 

e. De wijze waarop het afval van de markt wordt ingezameld 

f. De wijze waarop de informatievoorziening aan omwonenden is geregeld; 

g. De namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de markt. 

 

Artikel 8 Beoordeling van het aanbod voor het sluiten van en concessieovereenkomst 

 

1. Het college beoordeelt de aanbiedingen naar de mate dat het aanbod een bijdrage levert aan de belangen 

die deze verordening beschermt. Daarbij betrekt het college in ieder geval de mate waarin continuïteit, 

kwaliteit en doelmatigheid van de organisatie van de markt is gewaarborgd. 

2. Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, komt het hoogst gerangschikte aanbod het eerst in 

aanmerking voor het sluiten van een concessieovereenkomst met het college. 

3. Indien het college gerede twijfel heeft ten aanzien van de integriteit van de hoogst gerangschikte aanbieder, 

kan het college de aanbieder verzoeken een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen te 

overleggen, of indien het een buitenlandse rechtspersoon betreft, een document dat ten minste gelijkwaardig 

is. Indien een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen dan wel een vergelijkbaar document niet 

kan worden overgelegd, kan het college besluiten de concessieovereenkomst niet te sluiten. 

4. Indien het aanbod tot het sluiten van een concessieovereenkomst niet voldoet aan de vereisten zoals 

genoemd in de artikelen 6 en 7 kan het college besluiten de concessieovereenkomst niet te sluiten. 

5. Indien er al een concessieovereenkomst is gesloten met een andere rechtspersoon dan de aanbieder en de 

looptijd van de concessieovereenkomst nog niet is verstreken, dan weigert het college het sluiten van een 

concessieaanvraag.        

 

Artikel 9 Beëindiging van de concessieovereenkomst 

 

1. De contractant kan de concessieovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste 4 maanden, of zoveel korter of langer als  partijen nader overeen komen. 

2. Het college kan de concessieovereenkomst in ieder geval opzeggen indien: 

 a. de contractant niet meer voldoet aan de in de artikelen 6 en 7 genoemde vereisten; 

 b. het geen gebruik meer wenst te maken van de optie van verlenging van de concessieovereenkomst, 

een en ander met inachtneming van een termijn van een half jaar voor de datum waarop de looptijd 

van de concessieovereenkomst eindigt;  

c. het op grond van verandering van omstandigheden of inzichten opgetreden na het sluiten van de 

concessieovereenkomst, moet worden aangenomen opzegging of wijziging van de concessieovereenkomst 

noodzakelijk is in het belang van een goede organisatie van de weekmarkt. 

 

Artikel 10  Geldigheidsduur van de concessieovereenkomst 

 

De te sluiten concessieovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaren, met de optie de concessieovereenkomst 

telkens met een kalenderjaar te verlengen. 

Met in achtneming van dezelfde termijn van een half jaar voor de datum waarop de looptijd van de 

concessieovereenkomst eindigt als genoemd in artikel 9, lid 2 onder b, bevestigt het college de contractant 

schriftelijk dat het gebruik maakt van het (volgende) optiejaar.  

 

 

Hoofdstuk 3. SLOTBEPALINGEN  

 

Artikel 11 Inwerkingtreding  

 

1. Deze verordening treedt in werking op dag na die waarop zij bekend is gemaakt. 

2. De ‘Marktverordening op de weekmarkten voor de gemeente Den Helder  2007’ wordt met ingang van de in 

lid 1 bedoelde dag datum ingetrokken. 
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Artikel 12 Citeertitel 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de weekmarkten gemeente Den Helder 2014 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 maart 2014. 

 

 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 

  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman 

 

  

 


