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MOTIE 

 
 

Motie vreemd aan de orde 
 

 

Onderwerp: Standplaatsen centrum Berkel en Rodenrijs 
 

 
De Raad van de gemeente Lansingerland; 
 
In vergadering bijeen d.d. 19 december 2013 
 
Overwegende dat: 
 

 de overheid in het algemeen inzet op de zelfredzaamheid van de samenleving; 

 de gemeenteraad in het bijzonder inzet op ondernemerschap in de dorpscentra; 

 de samenleving belang heeft bij behoud van de bruisende dorpscentra met een goed 
productenaanbod; 

 
Gelet op het feit dat: 
 

 de gemeenteraad in 2009 een standplaatsenverordening heeft vastgesteld; 

 in de bijlage 2 behorende bij de standplaatsenverordening 2009 is vastgesteld dat in de kernen 
op werkdagen op specifieke locaties ruimte is voor een nader genoemd aantal vaste of tijdelijke 
standplaatsen; 

 
En gelet op het feit dat: 
 

 diverse ondernemers ‘sinds jaar en dag’ een vaste standplaats innemen op een aantal 
toegekende dagen; 

 deze ondernemers als lokale ondernemer ook lid (kunnen) zijn van de winkeliersvereniging en 
bijdragen aan de levendigheid in het centrum; 

 deze ondernemers geen standplaatsvergunning hebben voor alle werkdagen; 

 de standplaatsvergunning niet overdraagbaar is; 
 

Alsmede gelet op het feit dat: 
 

 diverse ondernemers voor hun bedrijfsvoering mede afhankelijk zijn van een aantal jaarlijkse 
piekmomenten, zoals bijv. de Kerstdagen, de jaarwisseling, moederdag, Valentijnsdag; 

 de ondernemers geen toestemming kunnen krijgen om hun standplaats in te nemen op andere 
dan de hun toegewezen dagen, indien het maximum aantal standplaatsen op die dag al aan 
anderen toegewezen is; 

 



 
Constaterende dat:  
 

 standplaatshouders elkaar onderling willen helpen door van standplaats te wisselen, of hun 
standplaats beschikbaar te stellen aan een collega indien zich piekmomenten voordoen op de 
dagen waarvoor de betreffende collega-ondernemer geen standplaatsvergunning heeft; 

 
Van mening zijnde dat: 
 

 deze vorm van ondernemerschap, waarbij de ondernemers in onderling goede overleg hun 
knelpunten oplossen en daarover informeren, aansluit bij de gedachte achter de zgn. 
participatiesamenleving, waarbij burgers, binnen de bestaande kaders van wet- en regelgeving, 
samen verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van het samen leven en ondernemen; 

 
 
Verzoekt het college: 
 

1. Bloemenkiosk Steentjes toestemming te geven om op 24 december 2013 eenmalig de 
mogelijkheid te geven de standplaats te ruilen met de standplaats die is uitgegeven aan de 
loempiakraam in het centrum van Berkel en Rodenrijs. 

2. Te onderzoeken of de standplaatsverordening zodanig kan worden aangepast dat 
standplaatshouders onderling in goed overleg incidenteel van standplaats kunnen ruilen. 

3. In de nieuwe verordening, die op dit moment ambtelijk wordt voorbereid, rekening te houden 
met situaties zoals hierboven beschreven zodat die zoveel mogelijk voorkomen worden. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
Ondertekening en naam: 
 
Ankie van Tatenhove, ChristenUnie 
 
Laurine Bonnewitz, VVD 
 
Kees Heugens, L3B 
 
Arnold Oosterlaan, CDA 
 
 

 
(In te vullen door de griffier) 
 
Aangenomen/verworpen(*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare 
vergadering van  
 
de plaatsvervangend griffier                                de voorzitter,   
 
 
drs. Marijke Walhout                                           Ewald van Vliet                   
 
 

 


