Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 7 januari 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Standplaatsenbeleid marktkramen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Afgelopen week heeft een oud-ondernemer uit de Wijkse binnenstad zijn zorgen geuit
over het standplaatsenbeleid ‘kramen’ van de gemeente. Naar zijn mening maakt de
gemeente er een ‘janboel’ van. Herkent het college zich in deze goedbedoelde
kritiek? Begrijpt het college de geuite zorgen?
2) Hoe ziet het huidige standplaatsenbeleid marktkramen er concreet uit? Zijn er
afspraken met de middenstand? Wordt er bij het uitgeven van vergunningen rekening
gehouden met de aanwezige bakker of groenteboer in de (directe) omgeving? Is het
een soepel beleid in vergelijking met andere gemeenten? Hoe is het huidige
standplaatsenbeleid tot stand gekomen? Is de middenstand er bij betrokken geweest?
3) Is het college voornemens het huidige standplaatsenbeleid te evalueren en desgewenst
aan te scherpen?
4) Momenteel is de hele ‘foodsector’ nog aanwezig in de binnenstad. Het spreekt voor
zich dat een toename van het aantal kramen een bedreiging is voor de genoemde
sector. Ziet het college het als een taak om de Wijkse middenstand waar mogelijk te
helpen en te beschermen? Ziet het college een aanscherping van het huidige
standplaatsenbeleid als een legaal instrument om de Wijkse middenstand te hulp te
schieten?
Toelichting:
Afgelopen week ontvingen de politieke partijen een brief op persoonlijke titel van een oudondernemer uit onze gemeente, die zich met name nog zeer betrokken voelt met het ‘food
gedeelte’ in de Wijkse binnenstad. In de brief uit hij zijn zorgen over het kramenbeleid van
de gemeente. ‘Als ik zie wat er het afgelopen jaar voor kramen neergezet zijn zie ik dit als
een regelrechte aanslag op het bestaansrecht van bepaalde foodwinkels’. Hij stelt ook dat er
in Wijk op diverse plaatsen standplaatsen worden uitgegeven terwijl de bakker of
groenteboer in de buurt amper zijn hoofd boven water kan houden. In het verleden was de
afspraak tussen de winkeliersvereniging en de gemeente dat er zeer terughoudend zou
worden omgegaan met het uitgeven van standplaatsen. Op de markt waren toen twee
tijdelijke standplaatsen die ingevuld mochten worden door ‘food’ die niet in de binnenstad
aanwezig waren.
De oud-ondernemer doet een dringende oproep om zuinig te zijn op de foodsector die nog
aanwezig is in de binnenstad. Het is nu nog een compleet aanbod: visboer, slagers,
groentewinkel, kaasspeciaalzaak, bakker. Gemeente, zorg dat dit zo blijft!
Tenslotte doet de oud-ondernemer nog een suggestie: zet al de kramen op woensdag op de
weekmarkt. Op deze manier wordt de weekmarkt versterkt en ook dat is in zijn ogen hard

nodig!
De oud-ondernemer hoopt van harte dat er nog eens wordt gekeken of we op de huidige
manier goed bezig zijn. Middels deze vragen wil de PCG de materie voor het voetlicht
brengen. Enerzijds mag er wat ons betreft gezonde concurrentie zijn, anderzijds moeten we
als gemeente voor onze eigen middenstand opkomen en ze helpen waar mogelijk!
Hans Marchal/PCG

