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Vervallen weekmarkt voor kerst 2020

Geachte Raad,
Door raadslid G. Zeelt van de ONS Voorschoten-fractie zijn op dinsdag 1 december 2020
vragen gesteld met betrekking tot de vervallen weekmarkt voor de kerstperiode van 2020.
Op maandag 14 december zijn er nieuwe verzwaarde maatregelen van kracht gegaan voor
de detailhandel in Nederland, de vragen gesteld door de heer Zeelt zijn hierdoor ingehaald
door de landelijke ontwikkelingen. Hieronder beantwoorden wij daarom de vragen voor de
actuele situatie.
Vraag 1.
De fractie van ONS Voorschoten is benaderd vanwege het laten vervallen van de weekmarkt
in de week voor Kerst 2020. Dit besluit lijkt op 20 november 2020 te zijn genomen. Het
verhaal gaat, dat de Vrijdagmarkt eerst op de woensdag voor Kerst zou plaatsen; later werd
dit verschoven naar de donderdag voor Kerst en toen bleek dat er van de kant van de
marktkooplieden beperkte belangstelling zou zijn, werd de markt in zijn geheel als vervallen
verklaard. Voor zover wij in heel korte tijde hebben kunnen nagaan een unicum in de
geschiedenis van onze weekmarkt.
Klopt het dat er is besloten dat de weekmarkt in week 52 niet doorgaat. Zo ja waarom.
Antwoord
Nee, de weekmarkt vindt plaats op dinsdag 22 december en dinsdag 29 december. Dit is
expliciet toegestaan voor marktkramen die handelen in levensmiddelen.

Vraag 2.
In Voorschoten is besloten om een weekmarkt te houden. Is er ergens geregeld onder welke
omstandigheden een weekmarkt niet doorgaat en zo ja, waar is dat geregeld en wie neemt
dat besluit.
Antwoord
In het marktreglement Voorschoten 2012 staat dat het college bevoegd is te bepalen dat de
markt tijdelijk op feestdagen verplaatst zal worden naar een andere dag of indien er sprake
is bijzondere omstandigheden de markt op bepaalde dagen af gelast kan worden.
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Vraag 3.
In het verleden is voorgekomen, dat er slechts enkele kramen bezet werden. Het verhaal
gaat, dat er in week 52 vijf marktkooplieden graag hun waren aanbieden.
Is het college hier ook van op de hoogte?
Antwoord
Ja, het college is hiervan op de hoogte.

Vraag 4.
Als er vijf marktkooplieden komen, lijkt het mogelijk om hen toch een plek aan te bieden. Is
het college dat met ons eens? Zo ja, waarom gebeurt dat dan niet en zo neen, waarom niet.
Antwoord
Ja, in het licht van de verzwaarde maatregelen is het mogelijk de marktkooplieden die
handelen in levensmiddelen en animo hebben een plek te bieden. Door de beperkte
belangstelling voor deelname aan de markt en de verzwaarde maatregelen zullen er 4
kramen staan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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