
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 27 mei 2019 10:30:36
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: motie ter verspreiding onder alle gemeenteraden
Attachments: Motie Denk aan de ambulante handel.pdf 

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Hoogstraten, E. [mailto:e.hoogstraten@bunschoten.nl] 

Verzonden: maandag 27 mei 2019 10:17
Aan: Griffie

Onderwerp: motie ter verspreiding onder alle gemeenteraden

Beste collegagriffier,

Hierbij stuur ik u op verzoek van de gemeenteraad van Bunschoten een motie toe met het verzoek deze aan uw raad te doen toekomen. De raad van 

Bunschoten wil hiermee aandacht vragen voor de lopende problematiek en de landelijke discussie met betrekking tot de ambulante handel.

Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

ESTHER HOOGSTRATEN
Griffier (ma/di/woe/do)

033 2991 411

033 2991 411

www.bunschoten.nl

/gembunschoten

@gembunschoten 

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mail wordt door de gemeente Bunschoten niet gebruikt voor het 

aangaan van externe verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Motie: Denk aan de ambulante handel

rï

De raad van de gemeente Bunschoten in vergadering bijeen op 22 mei 2019,
%ic~HO^

overwegende dat:

Sinds een uitspraak van de Raad van State in november 2016 zogeheten 'schaarse

vergunningen' niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden verstrekt;

Deze uitspraak tot grote onrust en onzekerheid leidt onder de ambulante handelaren, die

vaak een grote klantenkring hebben opgebouwd en/ofvaak grote investeringen doen in

onder andere verkoopwagens, personeel, opslag, inventaris, et cetera;

Ambulante handelaren voldoende tijd nodig hebben om de investeringen die zij doen of

willen doen terug te verdienen;

De uitspraak van de Raad van State vooral betrekking lijkt te hebben op nieuwe

vergunningen en dat bestaande vergunningen mogelijk onder een overgangsregeling kunnen

vallen;

In november 2018 een motie door alle fracties in de Tweede Kamer is aangenomen die

bovenstaande problematiek benoemt en de regering oproept in overleg te gaan en te

voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt;

De belangenvereniging voor ambulante ondernemers - de Centrale Vereniging voor

Ambulante Handel (CVAH) - momenteel in overleg is met het ministerie en een onafhankelijk

onderzoek laat uitvoeren dat een antwoord moet geven op de vraag welke termijnen redelijk

zijn om te hanteren;

De staatssecretaris momenteel in afwachting is van dit onderzoek en de beantwoording van

de motie van de Tweede Kamer daarop wacht.

verzoekt het college:

Vooralsnog geen aanpassingen te doen in de marktverordening en eerst de uitkomsten van

het onderzoek van de CVAH en de landelijke discussie af te wachten;

verzoekt de griffier:

Deze motie te verspreiden onder alle gemeenteraden van Nederland om aandacht te vragen

voor de problematiek en de lopende landelijke discussie.

En gaat over tot de orde van de dag.

A. A. Broekmaat-Hagens (ChristenUnie) W de Boej^
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