MARKTREGELING
Burgemeester en wethouders van Oss;
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet en artikel 3 van de Marktverordening van de
gemeente Oss 2017;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de
marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);
BESLUIT:
1. In te trekken de Marktregeling van de gemeente Oss 2010;
2. Vast te stellen de Marktregeling van de gemeente Oss 2017.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de Marktverordening.
Artikel 2
Inhoud vergunning
Indien een vaste standplaats kan worden toegewezen, verleent het college een vergunning waarin in
ieder geval is bepaald:
1.

de naam en voorletters, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de
vergunninghouder;

2.

een omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het verkoopmiddel
(kraam, verkoopwagen, grondplaats etc.) en de afmetingen daarvan;

3.

de verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag
gebruiken;

4.

de branche die de vergunninghouder mag verhandelen;

Artikel 3
Beperking uitgifte zaterdagmarkt
Voor de zaterdagmarkt geldt voor de delen Heuvel, Heuvelstraat en Terwaenen een
uitgiftebeperking. Dit houdt in dat voor die delen van het marktterrein geen nieuwe
standplaatsvergunningen worden uitgegeven of vergunningen worden overgeschreven. In beginsel
zal de Heuvel na een termijn van twee jaar na vaststelling van deze marktregeling niet langer als
marktterrein voor de zaterdagmarkt worden aangewezen.
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Artikel 4
Volgorde toewijzing vaste standplaatsen
Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking
komen, wordt de standplaats - met in achtneming van de branche-indeling - toegewezen aan de
vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft
gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de standplaatsverbeteringslijst, een en ander voorzover dit (technisch of anderszins) inpasbaar is. Nadat geen
inschrijvers van de standplaatsverbeteringslijst meer in aanmerking komen, kunnen beschikbare
standplaatsen worden uitgegeven aan nieuwe vergunningaanvragers, met inachtneming van de
branche-indeling.
Artikel 5
Toewijzing dagplaats
1.

De toewijzing van een dagplaats geschiedt op de dinsdag- en zaterdagmarkt en wel per
marktdag door de marktmeester op het moment dat de standplaats niet uiterlijk om 07.45 uur
als vaste standplaats is ingenomen.

2.

De toewijzing van dagplaatsen geschiedt volgens een bepaald branchepatroon in volgorde van
aanmelding bij de marktmeester. Er kan één dagplaats per branche extra toegewezen worden.

3.

Alvorens tot een dagplaats toegelaten te kunnen worden dient degene die zich aanmeldt aan
te tonen dat hij kan voldoen aan artikel 9 van de Marktverordening.

Artikel 6
Toewijzing standwerkerplaats
1.

Standwerkersplaatsen worden door de marktmeester toegewezen door loting.

2.

Alvorens tot de loting voor een standwerkersplaats toegelaten te kunnen worden dient degene
die zich aanmeldt aan te tonen dat hij in het bezit is van een geldig bewijs van inschrijving van
de Kamer van Koophandel.

3.

Het college kan nadere regels vaststellen in een standwerkersreglement.

Artikel 7
Inschrijving op de standplaatsverbeteringslijst
De vergunninghouders van vaste standplaatsen kunnen aan het college de wens te kennen geven in
aanmerking te willen komen voor verandering van hun standplaats. Dit kan door middel van
inschrijving op de standplaatsverbeteringslijst. De vergunninghouders worden in volgorde van de
datum van binnenkomst van het verzoek, op een doorlopend te nummeren lijst ingeschreven. Bij
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deze inschrijving op de verbeteringslijst wordt de specifieke wens van de vergunninghouders vermeld
als deze in zijn verzoek is vermeld.
Artikel 8
Overschrijving vergunning
1.

In geval van overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder dan
wel (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging kan de vergunning voor de vaste standplaats worden
overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot c.q. de geregistreerde partner zoals bedoeld
in artikel 1.1.o. van de Marktverordening dan wel op een kind van de vergunninghouder indien
het kind in dienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of als medeeigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

2.

Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid kan de
vergunning worden overgeschreven op een werknemer van de vergunninghouder indien hij ten
minste drie jaar in dienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of
gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

3.

Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van
de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

4.

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in dit artikel aan de
hand van een advies van de marktcommissie.

Artikel 9
Dag, tijd en plaats van de markt
1.

De markten vinden plaats op dinsdag van 08.30 uur tot 14.00 uur (kern Oss), op woensdag
van 09.00 uur tot 12.30 uur (kern Geffen), op donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur (kern
Berghem), op vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur (kern Lith), op vrijdag van 09.00 uur tot
12.30 uur (kern Herpen), op vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur (kern Ravenstein) en op
zaterdag van 08.30 uur tot 13.30 (Kern Oss/Eikenboomgaardplein) en 08.30 uur tot 17.00 uur
(Kern Oss/Heuvel en Terwaenen) op de in de bijlagen aangegeven terreinen.

2.

Het college kan, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:
a

op een andere dag;

b

op een andere tijd;

c

op een andere plaats;

indien en voorzover het college dit naar haar oordeel noodzakelijk en/of wenselijk acht, te
weten ten behoeve van werkzaamheden aan het terrein of ten behoeve van evenementen
(Kermis en Winterland, voor de duur van deze evenementen (incl. opbouw- en
afbraakwerkzaamheden). Voor evenementen op de zaterdagmarkt op de Heuvel geldt
maximum van 10 marktdagen per jaar.
3.

Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag,
indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 1, lid b van de
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Winkeltijdenwet genoemde dagen.
Artikel 10
Inrichting van de markt
1.

Het college bepaalt ten aanzien van de markt(en) via een markttekening:
a.

het aantal standplaatsen;

b.

het aantal standwerkersplaatsen;

c.

de afmetingen van de standplaatsen;

d.

de opstelling en indeling van de markt;

e.

per vergunninghouder kan maximaal (24 meter) worden toegewezen. Vergunninghouders
die voor het vaststellen van deze regeling rechten hebben om meer te gebruiken,
behouden deze rechten.

2.

Op alle vaste standplaatsen op de dinsdag- en zaterdagmarkt is het - na goedkeuring van de
marktmeester - toegestaan eigen materiaal (o.a. kraam, verkoopwagen, markavan) te
gebruiken.
a.

op alle vaste standplaatsen op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmarkten is het
verplicht om eigen materiaal te gebruiken.

b.

het te gebruiken eigen materiaal dient te voldoen aan door het college te stellen eisen. In
elk geval geldt dat de verkoopwagens en markavans technisch inpasbaar dienen te zijn.
Onder technisch inpasbaar wordt verstaan, dat de verkoopwagen of markavan binnen de
vergunde ruimte inpasbaar moet zijn en de naastgelegen standplaatsen hiervan geen
hinder mogen ondervinden;

Artikel 11
Standplaats
1.

Het is verboden op de dinsdagmarkt vóór 05.00 uur en na 15.30 uur op het marktterrein een
ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere materialen in te nemen
dan wel goederen aan of af te voeren.

2.

Het is verboden op de zaterdagmarkt (terrein Terwaenen/Heuvel) vóór 06.00 uur en na 18.30
uur op het marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of
andere materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

3.

Het is verboden op de zaterdagmarkt (terrein Eikenboomgaardplein) vóór 06.00 uur en na
15.00 uur op het marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen,
verkoopwagens of andere materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

4.

Het is verboden op de woensdagmarkt (kern Geffen) vóór 07.00 uur en na 13.30 uur op het
marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere
materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

5.

Het is verboden op de donderdagmarkt (kern Berghem) vóór 11.30 uur en na 18.00 uur op het
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marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere
materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.
6.

Het is verboden op de vrijdagmarkt (kern Lith) vóór 06.30 uur en na 14.00 uur op het
marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere
materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

7.

Het is verboden op de vrijdagmarkt (kern Herpen) vóór 07.00 uur en na 14.00 uur op het
marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere
materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

8.

Het is verboden op de vrijdagmarkt (kern Ravenstein) vóór 11.00 uur en na 18.30 uur op het
marktterrein een ruimte met een voertuig, goederen, kramen, verkoopwagens of andere
materialen in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

9.

Het college kan van het in het eerste lid bedoeld verbod ontheffing verlenen.

10.

De vergunninghouder is verplicht gedurende de markttijden persoonlijk zijn standplaats in te
nemen. Van de verplichting kan in bijzondere omstandigheden door de marktmeester
ontheffing worden verleend.

11.

Indien de vergunninghouder op de dinsdag- of zaterdagmarkt zijn vaste standplaats niet
uiterlijk om 07.45 uur heeft ingenomen, wordt de betreffende standplaats voor die marktdag
als dagplaats aangemerkt.

12.

Het bepaalde in lid 8 is niet van toepassing indien de vergunninghouder de marktmeester vóór
dit tijdstip, onder opgave van een geldige reden die hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft
verzocht de standplaats vrij te houden.

13.

Het is verboden na het vastgestelde sluitingsuur op het marktterrein waren of goederen te
verkopen of te koop aan te bieden.

14.

Het is de vergunninghouder verboden zijn standplaats vóór de sluitingstijd van de markt
zonder toestemming van de marktmeester te verlaten.

15.

Tijdens de markt draagt de standplaatshouder - zulks ter beoordeling van de marktmeester zorg voor een goed verzorgd aanzien van zijn standplaats.

16.

De standplaatshouder is verplicht zijn afval, emballage en dergelijke zelf in te zamelen en af te
voeren en zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon achter te laten.

Artikel 12
Innemen vaste standplaats
De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt elke marktdag zijn toegewezen standplaats
op de markt persoonlijk in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13 en 14.
Artikel 13
Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden
1.

De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere
omstandigheden – zulks ter beoordeling van de marktmeester - verhinderd is zijn vaste
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standplaats in te nemen, deelt dit mee aan de marktmeester. Bij vakantie geeft de
vergunninghouder aan hoelang zijn afwezigheid duurt, waarbij het de vergunninghouder niet is
toegestaan om jaarlijks meer dan 5 marktdagen per markt afwezig te zijn vanwege vakantie.
2.

De mededeling wordt tijdig voor aanvang van de betreffende marktdag gedaan. Plotselinge
verhindering wordt onder opgave van reden zo spoedig mogelijk aan de marktmeester gemeld.

Artikel 14
Vervanging
Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem toestemming verlenen zich op zijn
standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon. Die persoon dient te voldoen
aan het bepaalde in artikel 9 van de Marktverordening.
Artikel 15
Legitimatie en identiteit vergunninghouder
Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag
van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is door het tonen van een geldig
legitimatiebewijs.
Artikel 16
Branche indeling
1.

Voor de markt op dinsdag geldt de volgende branche indeling:
Zie bijlage: Brancheringslijst dinsdagmarkt

2.

Voor de markt op donderdag en vrijdag geldt een branche-indeling. Het aantal standplaatsen
per artikelgroep is vastgesteld op één.

3.

Voor de markt op zaterdag geldt de volgende branche indeling:
Zie bijlage: Brancheringslijst zaterdagmarkt

4.

Voor de branches waar het maximum aantal vergunninghouders is bereikt geldt een
branchestop;

5.

De branches waar het maximum aantal vergunninghouders niet is bereikt, kunnen worden
aangevuld met gegadigden die door middels van plaatsing van een advertentie in De Koopman
en/of op andere wijze worden uitgenodigd om te reageren. Indien deze branches zijn
aangevuld tot het maximum aantal dan geldt ook hiervoor een branchestop;

6.

de branches waar het maximum aantal vergunninghouders is bereikt, kunnen worden
aangevuld met ten hoogste één dagplaats of standwerkersplaats;

7.

per vergunninghouder is slechts de verkoop van producten toegestaan binnen één branche.
Vergunninghouders aan wie het voor het vaststellen van deze regeling is toegestaan om
producten te verkopen in meerdere branches, behouden deze bevoegdheid.
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Artikel 19
Maatregelen van orde
Artikel 19.1
1.

Het is verboden tijdens de markt op het marktterrein geluid voort te brengen door middel van
zang, geluidsproducerende apparatuur of anderszins.

2.

Het college kan van het in lid 1 genoemde verbod ontheffing verlenen onder door haar te
stellen voorwaarden.

3.

Het is verboden zonder toestemming van het college voor de verlichting van een standplaats
gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting, alsmede elektriciteit te betrekken
van een ander dan degene, die door het college voor het leveren van elektriciteit is
aangewezen, danwel zelf hierin te voorzien.

4.

Het gebruik op het marktterrein van LPG-autogastanks of soortgelijke reservoirs, anders dan
waarvoor ze zijn ontworpen, is alleen toegestaan als de installatie door de Regionale
Brandweer Brabant-Noord is goedgekeurd.

5.

Het is de standplaatshouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te
gebruiken.

6.

Het college kan van het in lid 1 genoemde verbod ontheffing verlenen onder door haar te
stellen voorwaarden.

7.

Indien vergunning is verleend tot de verkoop en het gereedmaken van eet- en drinkwaren, is
de vergunninghouder verplicht zijn waren op zodanige wijze uit te stallen, dat zij voldoende
beschermd zijn tegen verontreiniging door stof, vuil of anderszins. Tevens dienen er
vuilnisbakken van voldoende grootte aan de voorzijde van de kraam of verkoopgelegenheid
geplaatst te worden ter voorkoming van vervuiling van het marktterrein.

8.

Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten
verkoop rond te lopen of te rijden;

9.

Van het bepaalde in het eerste lid kan door het college ontheffing worden verleend, voor zover
betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de
standplaatshouders.

Artikel 20
De marktcommissie
1.

Met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie als bedoeld in
artikel 4 van de Marktverordening geldt het volgende:
a.

de marktcommisie bestaat minimaal uit:
-

drie personen namens de gemeente: Portefeuillehouder (tevens voorzitter),
marktmeester, beleidsadviseur;

-

één vertegenwoordiger namens de centrumondernemers (incl. horeca);
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-

één vertegenwoordiger namens de wijkraad Centrum e.o.;

-

één vertegenwoordiger namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

-

vier vertegenwoordigers namens de lokale marktondernemers.

Op ad hoc basis kunnen derden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een
vergadering van de marktcommissie;
b.

De marktcommissie komt minimaal 1 keer per jaar bijeen;

c.

De vertegenwoordigers van de lokale marktondernemers worden door middel van
periodieke verkiezingen onder de vaste standplaatshouders van de markten in de
gemeente Oss gekozen, in beginsel gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.

2.

De marktcommissie heeft tot taak om het college te adviseren over alle
marktaangelegenheden. Meer in het bijzonder houdt die taak mede de advisering in over de
toelating - al of niet na een proefjaar - van nieuwe vergunninghouders. Hiertoe kan de
marktcommissie uit haar deelnemers een sollicitatiecommissie vormen ter beoordeling van
aanvragen en aanvragers.

Artikel 21
Overtreding of niet naleving van het bepaalde in deze regeling is verboden
Sancties
1.

Het opleggen van strafrechtelijke sancties, als bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening,
is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en de (straf)rechter.

2.

Bestuurlijke sancties worden toegepast volgens het onderstaande overzicht:

Overtreding of niet-naleving

1e actie (gele

2e actie (gele

3e actie (rode

van één of meer van de

kaart)

kaart)

kaart)

Marktverordening binnen

Schriftelijke

Intrekking

Definitieve

een periode van een jaar.

waarschuwing

vergunning c.q.

intrekking

uitsluiting voor

vergunning c.q.

een periode van

uitsluiting

bepalingen van de

4 marktdagen
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Overtreding of niet-naleving

1e actie (gele

2e actie (gele

3e actie (rode

van één of meer van de

kaart)

kaart)

kaart)

Marktregeling binnen een

Schriftelijke

Intrekking

Definitieve

periode van een jaar.

waarschuwing

vergunning c.q.

intrekking

uitsluiting voor

vergunning c.q.

een periode van

uitsluiting

bepalingen van de

4 marktdagen
Indien de vergunninghouder schriftelijk is gewaarschuwd in verband met een overtreding, geldt deze
schriftelijke waarschuwing tevens als waarschuwing voor elke andere toekomstige overtreding.
Artikel 22
Overschrijving vergunning bij bijzondere omstandigheden
Van bijzondere omstandigheden (als bedoeld in artikel 8, lid 4 van de Marktregeling) wordt
gesproken in de volgende gevallen:
a.

bij overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van beide ouders en het kind de leeftijd
van ten minste 18 jaar heeft bereikt en niet 3 jaar in loondienst van de vergunninghouder is
geweest;

b.

bij echtscheiding, indien door een rechtelijke uitspraak de desbetreffende markt wordt
toegewezen aan degene die niet op de vergunning vermeld staat.

Artikel 23
Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de
marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.
Artikel 24
Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Marktregeling van de gemeente Oss 2017"
Oss, 11 juli 2017
Burgemeester en wethouders van Oss,
De secretaris,

De burgemeester,

M.L. van Schaijk.

W.J.L. Buijs-Glaudemans
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