
Griffie gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 1212 

3600 BE Maarssen 

 

Geachte raadsleden en commissieleden. 

 

Naar aanleiding van de publicatie op de website voor de vergadering Financiën en Bestuur 6 

december  onderpunt 5. 

 

In de afwikkeling om te komen naar een goede regeling over marktvergunningen , 

marktregelementen, en standplaatsen loopt het College achter op het volgende punt. 

 

Sinds 2020 is er het advies van de toenmalige mediator  en oud-rechter aan de gemeente om ook te 

voldoen aan hanteren van Marktvergunningen, en dat is nog steeds niet opgevolgd. Ondanks  het 

advies in 2021 van een externe  deskundige om een integrale opschoning en aanpassing van Markt, 

Standplaatsen en Terrassen te komen voor de geheel gemeente, is dit proces niet afgerond. 

 

Daarnaast is vorig jaar verkondigd in de raadsvergadering  dat de tarieven van de marktgelden 

conform de Gemeentewet  met verwijzing naar de betreffende artikelen dat deze op kostendekkend 

zijn gecontroleerd door de accountant. 

 

 

In voorbereiding van een zaak bij de Raad van State heb ik het College verzocht enige maanden 

geleden om inzicht te verlenen via een WOO op de afrekeningen van o.a. de marktgelden. Na het 

verlopen van de beantwoordings termijn blijkt dat ivm met privacy nu ineens het struikelpunt is 

voor openbaarmaking. Hoewel deze afrekeningen wat ons betreft gewoon ook anoniem konden zijn 

zoals aangegeven eerder. 

Hierover loopt nu een verzoek bij de rechtbank Midden Nederland. 

 

NU  de vraag aan u : 

 

wilt u bij het College het volgende voorleggen: 

1- is er een berekening van 2021 van de kostendekkendheid van de Marktgelden , en voor 2022? 

1a- op welke termijn  kunt u dit voorleggen. 

2- wanneer komt er een invoering van Marktvergunningen integraal voor Stichtse Vecht. 

3- vallen  de parkeerplekken aan de noorzijde op het marktterrein Hazeslinger onder welke 

afrekening : markgelden, precario, parkeerheffing? 

 

 

Mvgr 

Dik van ‘t Hof 

Broekdijk Oost 55 

3621 LM Breukelen 

 

 

 

 


