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Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4
januari 2000, nummer 4971;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i ten:
Vast te stellen de navolgende “INSTRUCTIE VAOOR DE MARKTMEESTER”
Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in het ambtenarenreglement gelden ten aanzien
van de met de marktdienst belaste ambtenaar, hierna te noemen de
marktmeester, de volgende bijzondere regels.
Artikel 2
De marktmeester ziet erop toe dat de door de gemeenteraad vastgestelde
marktverordening en de door burgemeester en wethouders uitgegeven
uitvoeringsvoorschriften worden nagekomen. Hij zal daarnaast ook handelen
overeenkomstig
Artikel 3
De marktmeester draagt zorg voor een correcte naleving van de gegeven
voorschriften in de vestigingswetgeving ten aanzien van de ambulante
handel.
Artikel 4
a. De marktmeester dient tijdens de uren dat de markt wordt gehouden op
de markt aanwezig, of in ieder geval direct bereikbaar te zijn.
b. Daarnaast dient de marktmeester zowel één half uur vóór het officiële
aanvangsuur als ná het officiële sluitingsuur op de betreffende markt
aanwezig te zijn. Hij ziet erop toe dat de aan- c.q. afloop van de
markt in goede orde geschiedt.
Artikel 5
Indien hij niet in uniform dienst doet, behoort hij tijdens de
uitoefening van de marktfunctie een legitimatiebewijs met foto bij zich
te dragen. Dit legitimatiebewijs wordt hem door de gemeente verstrekt.
Desgevraagd dient hij dit bewijs aan een ieder op de markt te tonen.
Artikel 6
Hij heeft het toezicht op de deugdelijkheid van het marktkramenmateriaal
en op de opbouw van de markt, alsmede op de verzorging van de verlichting
van de marktkraam en op toevoer van elektriciteit.
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Artikel 7
Bij het constateren van overtredingen van bepalingen van de
marktverordening rapporteert hij hieromtrent aan burgemeester en
wethouders of aan de ambtenaar, belast met de leiding van de markten.
Indien noodzakelijk bij verstoring van de orde op de markt, roept hij de
assistentie in van de politie.
Artikel 8
Hij is gehouden ambtenaren van politie, van de Economische
Controledienst, van de Keuringsdienst van Waren, van de Belastingen en
andere opsporingsambtenaren desgevraagd in de uitoefening van hun taak op
de algemene warenmarkt terzijde te staan.
Artikel 9
De marktmeester mag:
a. 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;
b. geen beloningen in geld of goed, in welke vorm dan ook, als gevolg
van, of in verband met in zijn werkkring reeds bewezen of nog te
bewijzen diensten aannemen of uitlokken;
c. tegenover de op de markt komende of handeldrijvende kooplieden geen
verplichtingen hebben, die hem in de vrije en nauwgezette vervulling
van zijn ambtsplichten zou kunnen belemmeren.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2001.

