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Standpiaatsenbeleid 2020
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Aan de voorzitter van de Raad Tégen stemden:

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42 lid 6 van het Reglement van Orde
voor de raadsvergadering van 28 mei 2020 een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met
als onderwerp ‘Standplaatsenbeleid 2020’.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen,

constateert dat:
• het college in de huidige versie van het Standplaatsenbeleid 2020 een maximum

vergunningsduur hanteert van 10 jaar (in 5+5 vorm);
• degrote onzekerheid voor midden- en kleinbedrijven (mkb’ers) in de ambulante handel moet

worden weggenomen door de looptijd van de (markt)standplaatsvergunning niet te kort te
maken;

• in het onderzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) wordt
geconcludeerd dat meerdere gemeenten geen koppeling maken tussen vergunningsduur en
terugverdientijd;

• dat in het CVAH-onderzoek ook wordt geconcludeerd dat in economische zin een
vergunningsduur van 15 jaar de meeste ondernemers de mogelijkheid biedt om in alle
redelijkheid ook bij een bezettingsverlies van 1 dag per week, de investeringen terug te
verdienen

• de koppeling van vergunningsduur en terugverdientijd van een standplaats beter kan worden
geborgd in het standplaatsenbeleid 2020.

overweegt dat:
• de overheid zich waar mogelijk moet inspannen om onzekerheid voor ondernemers, als

gevolg van regelgeving, zoveel mogelijk te beperken of weg te nemen.

Verzoekt het college:
• een maximale vergunningsduur van 15 (5+5+5) jaar te hanteren in een vorm die

op basis van de sessie van 20 mei 2020 wordt vormgegeven;
• de raad over de uitkomsten hiervan te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
Om aan te sluiten bij de eisen van deze tijd kiest het college voor kwaliteit bij de uitgifte van
nieuwe standplaatsen. Kwaliteit bij standplaatsen vraagt investeringen. Je kan anno 2020 niet
meer volstaan met een eenvoudig marktkraampje, maar moet veelal zijn uitgerust met een
volwaardige verkoopwagen (met koeling en/of bakfaciliteiten) die aan allerlei vereisten moet
voldoen als je bijvoorbeeld voedingswaren verkoopt. Deze investering moet zich kunnen
terugverdienen en de bracheorganisatie CVAH stelt dat hiervoor gemiddeld 15 jaar nodig is.
Te korte vergunningen brengen met zich mee dat ondernemers niet de tijd hebben om hun zaak
op te bouwen. Daarnaast hebben zij ook niet de tijd en zekerheid om te investeren in die zaak
en die investeringen vervolgens ook terug te verdienen
In de sessie van 20 mei 2020 over het standplaatsenbeleid stond een meerderheid van de
raadsfracties positief tegenover het voorstel van de WD Velsen om de maximale
vergunningsduurop te rekken van 10 naar 15 jaar. Hierbij zijn verschillende inzichten gedeeld
hoe je dit kan vormgeven. Uitgangspunt hierbij is het vinden van een balans tussen voldoende
zekerheid voor het terugverdienen van de investering op een kwalitatieve standplaats en de
toegankelijkheid voor toetreders bij een standplaats in de gemeente Velsen. Een optie van
5+5+5’ is hierbij benoemd (i.p.v. de huidige 5+5), maar wellicht dat er ook andere vormen
mogelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het koppelen van een maximum vergunningsduur
per branche, vanwege de verschillen in gemiddelde terugverdientijd.
Deze motie is enerzijds bedoeld als nadere peiling van het draagvlak in de raad en anderzijds
om het college op te roepen om een betere koppeling te maken tussen vergunningsduur en
terugverdientijd van een standplaats in het Standplaatsenbeleid 2020.


