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gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Het college van Hardinxveld-Giessendam;
overwegende, dat het gewenst is voor de marktmeester een instructie vast te stellen;
gelet op de inhoud van de Marktverordening en de Verordening op de heffing en invordering van
marktgelden;
mede gelet op artikel 1:4:1 van de CAR-UWO en de Algemene wet bestuursrecht.

besluit
vast te stellen de volgende

Instructie voor de marktmeester

Artikel 1
De marktmeester is belast met:
1. De uitvoering – voorzover op hem van toepassing – van de bepalingen van de Marktverordening.
2. Het toezicht op een stipte naleving van de bepalingen van de Marktverordening.
3. Het aanwijzen van de door het college toegewezen vaste standplaatsen.
4. Het, met inachtneming van de door het college vastgestelde brancheverdeling, verlenen van
vergunningen en toewijzen van dagplaatsen.
5. De inning van marktgelden, met inachtneming van het bepaalde in de Verordening op de heffing
en invordering van marktgelden;
6. Het handhaven van de openbare orde en zorgdragen voor een ordentelijk verloop van de markt,
alsmede het adviseren van het college betreffende het marktwezen.
Artikel 2
De marktmeester is voor de uitoefening van zijn functie bij aanvang tot 1 uur nà het einde van de
markttijd op het marktterrein aanwezig, teneinde erop toe te zien dat de aan- c.q. afloop van de markt
in goede handen geschiedt.
Artikel 3
Indien het in het belang van een ordentelijk verloop op de markt gewenst is dat de politie bijstand
verleent, treedt de marktmeester in overleg met de politie.
Artikel 4
Van alle bijzonderheden en voorvallen, welke gedurende de marktdag zich voordoen en van de
daarvoor getroffen of te treffen maatregelen, zomede van alle schade die aan en rondom het
marktterrein aan gemeente-eigendommen ontstaan, geeft de marktmeester zo spoedig mogelijk kennis
aan het afdelingshoofd van Openbare Ruimte en Sport.

Artikel 5
De marktmeester mag:
1. noch voor zichzelf, noch voor of met een ander, hetzij geheel of gedeeltelijk zakelijk belang
hebben bij enig handelsartikel dat op de markt waarop hij werkzaam is, wordt verhandeld;
2. geen beloningen in geld of goed, in welke vorm dan ook, als gevolg van of in verband met zijn
werkkring bewezen of te bewijzen diensten, aannemen of uitlokken;
3. tegenover de op de markt komende of handeldrijvende marktkooplieden geen verplichtingen
hebben, welke hem in de vrije en nauwgezette vervulling van zijn functie zouden kunnen
belemmeren.
Artikel 6
In geschillen omtrent de toepassing van deze instructie beslist het college.
Artikel 7
In de gevallen waarin deze instructie niet voorziet, gedraagt de marktmeester zich naar de
voorschriften welke het college en/of het afdelingshoofd van Openbare Ruimte en Sport hem geven.
Artikel 8
Deze instructie treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Aldus besloten in de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam
van 29 september 2009.
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. W. Kersbergen.

M. Wiebosch-Steeman.
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