Reglement Marktcommissie gemeente Zwolle voorstel 2019
Tekst van de regeling
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. commissie: marktcommissie
b. college: college van burgemeester en wethouders
Artikel 2 Benoeming leden commissie
1. De vaste standplaatshouders van de centrummarkten kiezen uit hun midden 5
vertegenwoordigers voor de marktcommissie.
2. De gekozen vertegenwoordigers worden benoemd tot lid van de marktcommissie, door het
college voor de een periode van vier jaar. Bij een tussentijdse benoeming wordt de periode in
overeenstemming gebracht op de aanstellingsduur van de overige leden.
3. De gekozen leden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw
herkiesbaar stellen. De gekozen leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
Artikel 3. Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van vaste standplaatshouders op de
weekmarkten.
2. De marktmeester is verzorgt de secretariaatswerkzaamheden en is tevens vaste adviseur van
de commissie.
3. De commissie kan personen aanwijzen/uitnodigen die als adviseur aan de commissie worden
toegevoegd.
4. De commissie benoemt uit haar leden een voorzitter.
Artikel 4 Taken en werkwijze commissie
1. De commissie heeft tot doel:
a) het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het marktbeleid en algemene
marktaangelegenheden in de meest ruime zin des woords;
b) het schriftelijk adviseren van het college bij de toewijzing om verplaatsingen en nieuwe
vergunningen.
2. Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 5 Verantwoordelijkheden en verplichtingen leden van de commissie
1. De leden van commissie ondertekenen bij hun benoeming een verklaring waarin zij aangeven
dat:
a) Zij er zich van bewust zijn dat zij vanaf dat moment een voorbeeldfunctie hebben en in die
hoedanigheid zelf de regels uit de Marktverordening en het Uitvoeringsbesluit zorgvuldig
dienen na te leven en ervoor dienen te zorgen dat de eigen kraam goed verzorgd is.
b) Zij zich ervan bewust zijn dat zij als vertegenwoordiging van de marktkooplieden een
verantwoordelijkheid hebben om goed geïnformeerd te zijn, actief aan vergaderingen deel te
nemen en tijdig (uiterlijk binnen 2 weken) te reageren op adviesvragen zoals bij beoordelingen
van nieuwe vergunningaanvragen.
Artikel 6 Vergaderfrequentie
1. De commissie vergadert ten minste 4 keer per jaar en verder zo vaak als nodig als het college
of ten minste drie leden van de commissie dit noodzakelijk oordelen;
2. De vergadering van de commissie is niet openbaar.
Artikel 7 Vergoeding commissie
Aan het lidmaatschap van de commissie worden geen financiële vergoedingen verbonden.
Artikel 8 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door.
a) ontslag op eigen verzoek;
b) afloop van de periode waarvoor hij is benoemd;

c) verlies van de hoedanigheid van vergunninghouder van een vaste plaats
2. Het college kan het lid dat zodanig gedrag vertoont en of uitlatingen doet waardoor het belang
van markt of gemeente wordt geschaad uit het lidmaatschap ontzetten.
3. Het college kan het lid dat aantoonbaar niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde verklaring
(vastgelegd in opgebouwd dossier), al dan niet op verzoek van de overige leden van de
commissie uit het lidmaatschap ontzetten.
Artikel 7 Onvoorziene zaken
Het college voorziet verder in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.

