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VERORDENINGMARKTGELDEN 2017
De raad van de gemeente Alblasserdam;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016;
gelet op artikel 229, 1e lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Artikel 1 Aard van het recht
Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen,
aanbieden en/of verkopen van goederen op markt en de daarmee verband houdende handelingen en/of
bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het ter beschikking
stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markt aangewezen terrein wordt onder
naam 'marktgeld' een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Een maand: een kalendermaand;
a.
Een kwartaal: een kalenderkwartaal;
b.
Een jaar: een kalenderjaar;
c.
Standplaats: een plaats op het marktterrein, teneinde vanuit een verkoopinrichting in de uitoefening
d.
van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken dan wel
diensten aan te bieden;
Ingenomen m² oppervlakte: het aantal m², dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het
e.
aantal meters van de grootste lengte van de standplaats met het aantal meters van de grootste
breedte van de standplaats inclusief het opgestelde voertuig met of zonder aanhanger/aanhangwagen;
vergunninghouder: degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders
f.
een vergunning is afgegeven om gedurende de markt een tijdelijke of een vaste standplaats in
te nemen;
markt: de markt die één maal per week plaatsvindt op het Wilgenplein.
g.

Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de vergunninghouder, danwel van degene te wiens behoeve de standplaats
wordt aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
Het recht wordt geheven naar het aantal vierkante meters van de standplaats.

Artikel 5 Abonnementen
a.

b.

Het marktgeld voor een vergunninghouder met een vaste standplaats dient per kwartaalabonnement te worden voldaan. Het marktgeld bedraagt voor het ter beschikking stellen van een vaste
standplaats op de markt per vierkante meter per kwartaal inclusief het verwijderen van waaivuil
van de markt € 11,86.
Het recht als bedoeld in artikel 5 lid a wordt verhoogd met € 30,-- per kwartaal reclamegeld per
ingenomen vaste standplaats.

Artikel 6 Dagtarief
Het marktgeld voor een vergunninghouder met een tijdelijke standplaats, bedraagt:
per dag of gedeelte van een dag voor een standplaats per vierkante meter ingenomen oppervlakte inclusief het verwijderen van waaivuil van de markt € 1,08.

Artikel 7 Wijze van belastingheffing
Het recht wordt geheven:
voor het ter beschikking stellen van een vaste standplaats: door middel van een gedagtekende
1.
schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop
het gevorderde bedrag is vermeld.
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2.

3.

voor het ter beschikking stellen van een standplaats per dag of gedeelte van een dag: door middel
van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een nota of
andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.
Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste en tweede lid
bedoelde bescheiden vast.

Artikel 8 Tijdstip van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:
Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in
a.
geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.
Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.
b.

2.

De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.
1.
2.

3.

Marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, op het tijdstip
waarop de standplaats wordt ingenomen.
Indien de belastingplicht ten aanzien van de vaste standplaatsen in de loop van het belastingtijdvak
aanvangt is marktgeld verschuldigd voor zoveel marktdagen als er in dat belastingtijdvak, na de
aanvang van de belastingplicht, nog marktdagen overblijven. Hierbij wordt uitgegaan van de tarieven zoals genoemd in artikel 5.
Indien de belastingplicht ten aanzien van de vaste standplaatsen in de loop van het belastingtijdvak
eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel marktdagen als er in dat belastingtijdvak, na
het einde van de belastingplicht, nog marktdagen overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing
minder bedraagt dan € 5,--. Hierbij wordt uitgegaan van de tarieven zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 10 Teruggaaf van belasting
Indien van een vaste standplaats, waarvoor het marktgeld vooruit is betaald, door omstandigheden te
bepalen door het college van burgemeester en wethouders (b.v. extreme weersomstandigheden), geen
gebruik kan worden gemaakt, wordt naar tijdsgelang teruggave van het teveel betaalde marktgeld
verleend.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de marktgelden.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De “Verordening marktgelden 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2015, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2017”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam,
d.d. 20 december 2016.
de griffier, de voorzitter,
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