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Context 
In de raadsvergadering van 12 juli 2012 is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 

2012 vastgesteld (raadsvoorstel 2012.0029279). De Standplaats- en ventverordening is in 

deze verordening geïntegreerd (Hoofdstuk 4, afdeling 5). 

Daarbij zijn in het corresponderende stippenplan voor 6 standplaatsen de tariefcategorieën 

verhoogd ten opzichte van de tarieven in het stippenplan uit de Beleidsnota ambulante 

handel 2008 (raadsvoorstel 08/112563). Dit heeft als ongewild gevolg dat de standplaatsen 

op deze plaatsen duurder worden, hetgeen wij met dit besluit willen herstellen. Het gaat om 

de volgende wijzigingen: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

Winkelcentrum Pax Hoofddorp: 

Winkelcentrum Skagerhof Hoofddorp: 

Winkelcentrum 't Paradijs Hoofddorp: 

Werf/Schouwstraat Rijsenhout 

Zijdewinde Vijfhuizen: 

Dorpshuis 't Eiland Beinsdorp: 

van tarief 1 naar tarief 21
; 

van tarief 1 naar tarief 2; 

van tarief 1 naar tarief 2; 

van "onbekend" naar tarief 3; 

van tarief 2 naar tarief 3; 

van tarief 3 naar geen tarief2. 

Omdat de gevolgen van de eerdere tariefaanpassing nog niet in de begroting waren 

verwerkt en de oorspronkelijke tarieven met deze herziening weer worden hersteld, heeft 

deze aanpassing geen financiële gevolgen. 

Communicatie 
Deze wijziging zal op de gebruikelijke wijze in de Informeer gepubliceerd worden. 

1 Tarief 1 betreft het hoogste tarief, tarief 3 het laagste. 
2 De grond voor deze standplaats is geen eigendom van de gemeente; de gemeente heeft recht van opstal. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de tariefcategorieën, die zijn opgenomen in de nieuwe Algemene Plaatselijke 

Verordening 2012 (raadsvoorstel2012.0029279) met terugwerkende kracht vanaf 1 
november 2012 als volgt te wijzigen: 
• Winkelcentrum Pax Hoofddorp: van tarief 1 naar tarief 2; 
• Winkelcentrum Skagerhof Hoofddorp: van tarief 1 naar tarief 2; 

• Winkelcentrum 't Paradijs Hoofddorp: van tarief 1 naar tarief 2; 
• Werf/Schouwstraat Rijsenhout van "onbekend" naar tarief 3; 
• Zijdewinde Vijfhuizen: van tarief 2 naar tarief 3; 

• Dorpshuis 't Eiland Beinsdorp: van tarief 3 naar geen tarief; 
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouder, 

Bijlage(n) 

Geen 


