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Reglement Marktcommissie Gemeente Zwolle 2019
Gewijzigde kaart bijlage F, centrummarkt zaterdag

Ontwerp besluit
Het college besluit:
1

Kennis te nemen van de voorgestelde wijziging van het Reglement Marktcommissie Gemeente
Zwolle en het gewijzigde reglement vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van Reglement
Marktcommissie 2015.

2

Kennis te nemen van de voorgestelde wijziging van bijlage F, kaart centrummarkt zaterdag en de
wijziging vast te stellen

Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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2

voorstel

Datum

20 mei 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Dit jaar eindigt de periode van 4 jaar, van benoeming van de huidige marktcommissie. Onder de vaste
standplaatshouders (waaronder de huidige commissieleden) zullen nieuwe verkiezingen worden
gehouden en zal het college opnieuw de gekozen vertegenwoordigers voor een periode van 4 jaar
benoemen. Op basis van ervaringen en nieuwe inzichten bestaat er bij de commissieleden de behoefte
om de rechten en plichten van commissieleden nog beter in het reglement te verankeren. Met dit
voorstel wordt hieraan invulling gegeven.
Het afgelopen jaar is ook geconstateerd, dat er een onbedoeld verschil is tussen het aangewezen
marktterrein voor de zaterdagmarkt ten opzichte van het aangewezen terrein voor de vrijdagmarkt. Dit
kwam aan het licht tijdens de discussie over de wijziging van de opstelling van de markt ten behoeve
van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Luttikerstraat. Hier is sprake van een onbedoelde fout
die bij deze hersteld wordt.
Beoogd effect
Meer duidelijkheid bieden wat van Marktcommissieleden wordt verwacht om serieus invulling te geven
aan hun adviserende rol. Tegelijkertijd worden enkele kleine onvolkomenheden in het
Uitvoeringsbesluit Marktverordening Zwolle 2017 hersteld.
Voorgestelde veranderingen
1) In het reglement wordt nadrukkelijker omschreven wat van de commissieleden wordt verwacht en
wordt opgenomen dat ze zich hier doormiddel van het ondertekenen van een verklaring zich ook
aan committeren. Verder is opgenomen dat het niet nakomen van deze afspraken tot gevolg kan
hebben dat het college, op verzoek van de overige leden van de marktcommissie, een lid uit het
lidmaatschap kan ontzetten (zie voorgestelde wijzigingen in bijlage 1).
2) Bijlage e en f, kaarten centrummarkt vrijdag en zaterdag, is in 2017 aangepast om rekening te
houden met de vergunningvrije gebieden voor terrassen. Per abuis is de grens op de kaart van de
zaterdagmarkt niet volledig juist weergegeven. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd.
Argumenten
Met deze verandering committeren commissieleden sterker aan de commissie en kan er ook door de
leden ingegrepen worden als dat nodig is, ingeval een van de leden zijn taak niet serieus neemt.
Hierdoor is beter geborgd dat zij het college van goed en tijdig advies kunnen dienen.
Met het herstel van het kaart wordt bereikt dat de kaart weer aansluit bij de praktijk, waardoor deze
beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.
Vervolg
Op het moment dat het college op grond van artikel 2 lid 2 de gekozen markcommissie leden benoemd
zal het worden gevraagd om een verklaring als bedoeld in artikel 5 te ondertekenen. Als zij dit niet
doen kunnen zij niet benoemd worden. Bij het niet naleven van hetgeen op basis van deze verklaring is
afgesproken kunnen overige marktcommissieleden bij het college op grond van 6 lid 3 een eerder
benoemd lid uit het lidmaatschap ontzetten.
Openbaarheid
Ja
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