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ln de gemeente Oegstgeest zijn standplaatsen een bekend fenomeen. Gedurende het jaar worden
goederen alsvis, kaas, groenten, snacks, bloemen, oliebollen en kerstbomen vanaf een vaste of een
tijdelijke standplaats in de openbare ruimte te koop aangeboden. Deze standplaatsen zijn belangrijk voor
onze lokale economie. Een van de speerpunten van ons lokale economisch beleid is het ondersteunen van
een hoogwaardig en gevarieerd aanbod van winkels en voorzieningen. Standplaatsen maken hier
onderdeel van uit. Standplaatsen dragen bij aan een verlevendiging van het straatbeeld, voorzien in een
behoefte en verschaffen werkgelegenheid. Een ander speerpunt van het lokale economische beleid is
versterking en ondersteuning van de lokale detailhandel. Omdat de meeste standplaatsen zich in en rond
winkelcentra bevinden, dragen zij bij aan de lokale detailhandel.
Gezien de nieuwe ontwikkelingen zoals de toevoeging van nieuwe standplaatsen en het streven naar een
gevarieerd aanbod is het nodig om het geldende beleid en de daarbij behorende regels te actualiseren.
Het standplaatsenbeleid en de daarbij behorende beleidsregels is een actualisatie van het
standplaatsenbeleid dat door uw raad is vastgesteld is in 2014. Het vaststellen van beleidsregels omtrent
het verlenen van standplaatsvergunningen en het aanwijzen van standplaatslocaties is echter een

bevoegdheid van het college. Het standplaatsenbeleid is een wijze van invulling van de bevoegdheid uit de
Algemene Plaatsel¡jke Verordening (APV). De gemeenteraad heeft de kaders die daarbij gelden, vastgelegd
in de APV. Volgens artikel 4:81van de algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels
vaststellen met betrekkingtot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan
wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.
Het college heeft derhalve het standplaatsenbeleid, onder voorbehoud van de intrekking van het geldende
beleid door uw raad, vastgesteld. De raad ontvangt een apart voorstel voor de intrekking van het huidige
sta nd plaatsenbeleid.

ln de bijgesloten beleidsstukken wordt aangegeven welke standplaatsen er in de gemeente Oegstgeest zijn
en welke regels daarbij gelden. De wijzigingen en toevoeging in de nota en beleidsregels zijn geel
gearceerd.
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