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Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
De raad der gemeente Haren,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Artikel 1 Aard van de heffing
Onder de naam marktgeld wordt in deze gemeente een recht geheven voor het gebruik of genot van
een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein of op andere voor de openbare dienst
bestemde plaatsen, en voor het genot van de diensten die in verband met de markthandel worden
verleend.

Artikel 2 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Vrijstelling
Er is geen marktgeld verschuldigd voor een standplaats, ingenomen door of namens organisaties,
verenigingen of stichtingen, waarbij goederen niet gewinshalve worden aangeboden.

Artikel 4 Tarieven marktgeld
Het marktgeld bedraagt voor een standplaats per dag:
€ 3,14 per strekkende meter of gedeelte daarvan voor de markt Raadhuisplein.

Artikel 5 Wijze van heffing
1
2

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,
waarop het gevorderde bedrag is vermeld waarmede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.
Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in het vorige lid bedoelde
bescheiden vast.

Artikel 6 Tijdstip van betaling
Het recht moet worden voldaan ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 schriftelijk wordt
gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving. Het recht moet worden betaald ingeval de
kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden: binnen 21 dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding
Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere gelgels 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 rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1
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4

De verordening Marktgelden 2010, goedgekeurd bij besluit van 30 november 2010, 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 vóór die datum hebben
voorgedaan.
De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
De datum van de heffing is 1 januari 2011, met dien verstande dat bij iedere verordening tot
wijziging van deze verordening wordt bepaald met ingang van welke datum de in die verordening
aangegeven wijzigingen bij de heffing moeten worden toegepast.
De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2010.
De raad voornoemd,
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mr. P.A. Lambeck,
griffier

mr. M. Boumans MPM,
voorzitter
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