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Van: 

Datum 

Portefeuillehouder(s) 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Gemeente Oudewater 

college van burgemeester en wethouders 

19 april 2016 

wethouder L.W. Vermeij 

Economische zaken 

R.C. Ouwerkerk 

8856 

ouwerkerk.r@woerden.nl 

16R.00187 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de Fractie van WD/D66 over marktstandplaatsen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is de wethouder het met ons eens dat deze ondernemer rechtsgeldig zijn standplaats heeft 
verkregen? 
De ondernemer heeft de standplaats als gevolg van een vergissing van de gemeente ten onrechte 
toegewezen gekregen en is begin februari 2016 op de weekmarkt gestart. Het college is gehouden de 
gemaakte fout te herstellen. De ondernemer staat op de derde plaats van de wachtlijst en de nummers één 
en twee zijn eerder aan de beurt. 

2. Had de ondernemer uit enige documentatie, gesprek of andere vorm van communicatie of 
documentatie ten tijde van de toekenning kunnen afleiden dat de gemeente hem ten onrechte deze 
toekenning gaf? 
In 2008 is aan de betrokken ondernemer schriftelijk medegedeeld dat hij toen vierde op de wachtlijst stond. 
Nadien zijn geen concrete schriftelijke mededelingen gedaan over de plaats op de wachtlijst. 

3. Waarom probeert de gemeente de toekenning ongedaan te maken, terwijl de gemeente feitelijk 
een probleem heeft met een andere persoon die de standplaats nu tevergeefs opeist? 
Het college dient de feitelijk toegekende standplaats te beëindigen, aangezien de toekenning op een 
vergissing berust. Een andere ondernemer staat op de eerste plaats en de ondernemer aan wie de 
standplaats abusievelijk is toegekend, staat op de derde plaats. 

4. Uit welke documenten blijkt waterdicht dat andere claims op deze standplaats rechtvaardig en 
rechtsgeldig zijn? En als deze documenten bestaan, waarom zijn deze documenten nooit ter hand 
gesteld aan de ondernemer? En waarom is een wachtlijst voor marktstandplaatsen niet openbaar? 
Ondernemers die op een wachtlijst voor de weekmarkt willen (blijven) staan, moeten volgens de 
Marktverordening ieder jaar de inschrijving op de wachtlijst schriftelijk verlengen. Aan de hand van deze 
jaarlijkse verlenging van inschrijvingen op de wachtlijst valt precies na te gaan welke plaats men op de 
wachtlijst inneemt. In de ontvangstbevestiging van de verlenging van de inschrijving op de wachtlijst, is 
helaas niet ieder jaar de plaats op de wachtlijst vermeld. De wachtlijst is overigens openbaar. 

5. Is de wethouder het met ons eens dat de Oudewaterse ondernemer nu forse schade 
(investeringen en winstderving) lijdt als u bij uw standpunt blijft dat zijn toekenning wordt 
ingetrokken? 
De vraag of de ondernemer al dan niet schade gaat lijden als gevolg van beëindiging van de onjuist 
toegekende standplaats op de weekmarkt, wordt vanzelfsprekend zorgvuldig onderzocht. De betrokken 
ondernemer is daarnaast gewezen op de eventuele mogelijkheid van het innemen van een standplaats in 
Oudewater buiten de weekmarkt. 

6. Welke schikking heeft u al getroffen c.q. gaat u treffen met deze Oudewaterse ondernemer, of met 
eventueel andere gedupeerd(en) door de fouten van de gemeente? 
Het college is, in afwachting van de uitkomst van een juridische procedure, op dit moment niet in gesprek 
over een schikking. 



Bijlagen: 

De ingekomen mail met vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde (16.008543) 

De secretaris De burgemeester 

r. drs. P. Verhoeve 


