
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 c.c.:  
 

 Het college van de gemeente Scherpenzeel; 
 
gelet op artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet; 
 
overwegende dat, vanuit het creëren van draagvlak, een marktcommissie voor de  
Scherpenzeelse warenmarkt wenselijk is; 
 
besluit:  
 
vast te stellen het Reglement Marktcommissie Scherpenzeel 2012 
 
Artikel 1 
 
Er is een Marktcommissie (hierna: commissie), bestaande uit: 

a. twee marktkooplieden, die een vaste standplaatsvergunning hebben op de markt, 
aangewezen op een door de gezamenlijke marktkooplieden te bepalen wijze; 
desgewenst kan een marktkoopman worden vervangen door een andere representant 
van de marktkooplieden; 

b. twee door de plaatselijke ondernemersvereniging aan te wijzen leden; 
c. de marktmeester; 
d. het lid van het college van burgemeester en wethouders tot wiens portefeuille de 

markt behoort en welk lid tevens voorzitter is; 
e. een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar ter 

secretarie en welk lid secretaris van de commissie is. 
 

Artikel 2 
 

Aan de commissie kan een adviserend lid van de Centrale Vereniging van Ambulante  
handel worden toegevoegd. 
 
Artikel 3 
 
De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreding  
vindt plaats volgens een vast te stellen rooster. Na het verstrijken van genoemde termijn  
kan een lid opnieuw benoemd worden voor een termijn van vier jaar. 
 
Een lid kan ontslag nemen, en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de commissie. Het  
ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in, of zoveel eerder als de opvolger  
is benoemd. 
 
Indien er een vacature ontstaat, wordt er zo spoedig mogelijk een nieuw lid benoemd. 
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Artikel 4 
 
De commissie overlegt ten minste een keer per kalenderjaar. Bij het overleg dienen mini- 
maal vijf leden van de commissie aanwezig te zijn. De secretaris van de commissie nodigt  
uit, doet een verzoek tot het indienen van agendapunten, zorgt voor verslaglegging, en  
draagt tevens zorg voor verspreiding van het verslag onder de leden van de commissie.  
 
Bij meerderheid van stemmen vindt besluitvorming plaats. De voorzitter en de secretaris  
hebben geen recht om aan stemmingen deel te nemen. 
 
Artikel 5 
 
De leden, die niet meer in de omstandigheden verkeren uit hoofde waarvan zij zijn  
aangewezen, houden op lid van de commissie te zijn. 
 
Artikel 6 
 
De commissie adviseert uitsluitend aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 7 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan naar eigen beoordeling over alle zaken,  
de warenmarkt betreffende, het advies van de commissie inwinnen. 
 
Artikel 8 
 
De commissie kan voorts uit eigen beweging het college van burgemeester en wethouders  
van advies dienen omtrent zaken de warenmarkt betreffende.  
 
Artikel 9 
 
Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. 
 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 maart 2012 
 
burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 
 
 
 
V.J.M. van Arkel J.J.H. Colijn-de Raat 
secretaris burgemeester 


