
Roosendaal – Naar een nieuwe Marktverordening. 

1. Inleiding. 

Er wordt gesproken over teveel regelingen en dat deze de exploitatiemogelijkheden van de 

markt en de medegebruiksmogelijkheden van marktpleinen belemmert en dat het ten koste 

gaat van de gewenste flexibiliteit om te kunnen ondernemen. 

Dan wordt er gesproken dat regelgeving en uitvoering veelal alleen plaats vindt in 

samenspraak tussen gemeente en marktkooplieden zonder inbreng van lokale ondernemers, 

bewoners en de consument. 

De heren Arnold en van Gastel zijn van mening dat de inbreng van lokale ondernemers, 

bewoners en de consument meer tot uitdrukking moet komen in de lokale regelgeving. 

Volgens de heren is dit een probleem dat speelt in het hele land en heeft de VNG om deze  

reden een modelverordening opgesteld. 

Laten we het er maar op houden dat aannames en eigen interpretaties zijn van de heren.  

De VNG Model Marktverordening 2013 is tot stand gekomen binnen de kaders van het 

project Kwaliteit Modelverordeningen n.a.v. het grote aantal vragen over de oude modellen 

(2008 en eerder), de geconstateerde en gesuggereerde tekortkomingen andere wensen van 

gebruikers. 

Eén van de voornaamste verschillen t.o.v. de oude modellen is de introductie van het 

inrichtingsplan. De model marktverordening 2013 bevat meerder opties voor het 

toewijzingsmechanisme voor het verlenen van vergunningen en biedt meer mogelijkheden 

om de marktverordening naar eigen wensen in te vullen. 

 

2. Uitgangspunten en vraagstelling voor het vaststellen van een nieuw marktverordening. 

a. andere opzet van de marktcommissie? 

Het is niet gewenst om de marktcommissie uit te breiden met vertegenwoordigers van de 

consumenten, de lokale ondernemers en de bewoners van de Roosendaalse binnenstad. 

Alle zaken m.b.t. de Markten in de gemeente Roosendaal dienen uitsluitend besproken te 

worden tussen de gemeente en de gekozen vertegenwoordigers namens de kooplieden 

en bijgestaan door de branche-organisatie. 

Is er daarnaast een wens om zaken te bespreken die alle gebruikers van de binnenstad in  

Roosendaal aangaan (dus ook de Markt) dan is het instellen van een “beleidscommissie” 

waar lokale ondernemers, vertegenwoordigers van de consumenten, bewoners van de 

binnenstad, vertegenwoordigers van de Markt en de gemeente Roosendaal zitting in 

nemen en bijvoorbeeld één of twee maal per jaar bij elkaar komen teneinde zaken te 

bespreken die de gehele binnenstad aangaan, een optie. 

Let wel; diverse Nederlandse gemeenten die een dergelijke Beleidscommissie hebben 

   ingesteld, komen daar juist weer van terug. 

 

b. Branchering blijft gewenst, maar moet die niet meer ruimte bieden om in te kunnen  

    spelen op nieuwe ontwikkelingen? 

De huidige regels bieden voldoende mogelijkheden hiervoor, de branchering biedt 

voldoende mogelijkheden voor nieuwe producten of assortimenten, streekproducten 

en etenswaren. Daarnaast staat de branchering met regelmaat op de agenda en kan 

daar waar nodig aangepast worden. 

 

 



c. Moeten er niet meer mogelijkheden komen voor nieuwe ondernemers om op de 

    markt een standplaats te kunnen innemen? 

Nee hoor, er zijn momenteel voldoende mogelijkheden, (zie ook antwoord op de vorige 

vraag) daar komt bij dat er geschermd wordt met de verordening van de Drechtsteden 

en dat is niet zo’n gelukkige keuze aangezien de Drechtsteden de verordening juist  

hebben toegeschreven op de eigen situatie, o.a. markten die meer aanbod hebben van 

kooplieden die een plaats willen innemen dan dat er plaats is. 

In Roosendaal is het totaal anders, er is meer vraag naar kooplieden dan dat het aanbod 

er is. 

 

d. Is de regelgeving niet te gedetailleerd en biedt die wel voldoende mogelijkheden om 

   flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zich voordoende situaties? 

De regelgeving is inderdaad gedetailleerd, de vraag is in hoeverre de gemeente Roosendaal 

bereid is deze regels te vereenvoudigen. Juist de VNG-verordening biedt daar mogelijkheden 

toe en te denken valt ook aan het verzelfstandigen c.q. bedrijfsmatige aanpak van de  

Markten in Roosendaal. 

Als voorbeeld is de Weekmarkt Valkenswaard te noemen, waarbij alle noodzakelijke 

afspraken op slechts enkele A-4tjes staan en voor een ieder helder en duidelijk zijn. 

 

e. Moet er ingezet worden op een duidelijke functiescheiding in verantwoordelijkheden 

   van de marktmeester? 

Het valt aan te bevelen om de marktmeester onder economische zaken te laten vallen, 

functiescheiding in verantwoordelijkheden kan dan bij één en dezelfde afdeling 

ondergebracht worden en de linkerhand weet wat de rechterhand aan het doen is. 

Eerlijk gezegd is het geen vraag die u aan de MAC zou “moeten” stellen, het betreft een 

interne personele discussie binnen de gemeente Roosendaal. 

Concreet antwoord op uw vraag, het verdient zeker niet de voorkeur om de 

verantwoordelijkheden van de marktmeester onder te brengen bij verschillende afdelingen. 

Er zijn in Nederland wel voorbeelden van gemeenten die dat wiel al eerder hebben 

uitgevonden, geconfronteerd werden met een systeem dat nog duurder werd dan voorheen 

en dat in de dagelijkse praktijk niet bleek te werken. Amsterdam is er een mooi voorbeeld 

van. 

 

 

De concept-Marktverordening gemeente Roosendaal. 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

Het is aan te bevelen, in de toelichting een lijst op te nemen van de markten waarop de 

Marktverordening van toepassing is. 

 

Artikel 3 Inrichtingsplan, sub. c. 

Maak als gemeente met de kooplieden gezamenlijk de keuze wat je zou willen, met als 

uitgangspunt hoe de markten in Roosendaal functioneren. 

Gaan we de anciënniteitslijst overeind houden, of zijn er veel vacante plaatsen in Roosendaal 

en is het verstandig om te gaan kiezen voor een selectiestelsel waar je dan eventueel de 

anciënniteit in tweede instantie kunt toepassen (bij gelijkwaardige kandidaten).  

 



Maar denk s.v.p. vooraf goed na over de eventuele gevolgen die een keuze voor een bepaald 

systeem kan hebben. 

 

En wat gaat het uitgangspunt worden, gaat er gekozen worden voor één systeem of voor 

verschillende systemen? 

 

Artikel 4 Vergunningen, sub. 4, 

Graag deze bijzondere gevallen benoemen. 

 

Artikel 5 Mandaatverboden, lid 2, 

Dan wel benoemen aan wie dan wel, B&W, hoofd EZ … 

 

Hoofdstuk 2  

 

Artikelen 6 t/m 9 

 

Maak als gemeente met de kooplieden gezamenlijk de keuze wat je zou willen, met als 

uitgangspunt hoe de markten in Roosendaal functioneren. 

Gaan we de anciënniteitslijst overeind houden, of zijn er veel vacante plaatsen in Roosendaal 

en is het verstandig om te gaan kiezen voor een selectiestelsel waar je dan eventueel de 

anciënniteit in tweede instantie kunt toepassen (bij gelijkwaardige kandidaten).  

 

Maar denk s.v.p. vooraf goed na over de eventuele gevolgen die een keuze voor een bepaald 

systeem kan hebben. 

 

En wat gaat het uitgangspunt worden, gaat er gekozen worden voor één systeem of voor 

verschillende systemen? 

 

Eerst als er een keuze is gemaakt voor een bepaald systeem of combinatie daarvan, is het 

verstandig om inhoudelijk op deze artikelen in te gaan. 

 

Artikel 10 

Lid 2. Wordt gesproken over 5 jaar, is dit het maatwerk dat de gemeente Roosendaal voor 

           ogen heeft? Een redelijke termijn is bijvoorbeeld twee jaar. 

Lid 3. Zonder restricties over te schrijven. 

Lid 4. Overdracht/verkoop aan een medewerker of eventueel derden zou mogelijk “moeten” 

           zijn, is het verstandig om daar een termijn aan te hangen? 

 

Artikel 11, lid 2, c, 

Verdient een nadere omschrijving. 

 

Artikel 12 lid 1 en 2, 

We praten bij voorkeur over de persoonlijke verantwoordelijkheid i.p.v. de persoonlijke 

aanwezigheid. 

 

 

 



Hoofdstuk 3 

 

Artikel 13 lid 4, 

Hier staat op een minder gelukkige manier te lezen dat bij het uitgeven van een dagplaats 

branchevreemde producten voorrang krijgen. 

 

Artikel 14, lid 5, 

Dit is niet het beoogde maatwerk? Er zou dienen te staan dat “een product of artikel voor 

een standwerkersplaats wordt maar één keer per vier weken ingeschreven, tenminste voor 

wat betreft artikelen die door reguliere kooplieden worden aangeboden. 

 

Artikel 19, lid 3, 

Er staat schoon achter laten, er dient te staan bezemschoon achter laten. 

 

Artikel 20, 

Dit houdt dus in dat de marktmeester c.s. toezicht houdt. 

 

 

Artikel 22, 

Ook hier vragen wij ons af of dit nou het maatwerk is dat de gemeente Roosendaal beoogd. 
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