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Verordening op de heffing en de invordering van Marktgeld 2017
De raad van de gemeente Krimpenerwaard;
Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
Besluit:
De volgende verordening vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van Marktgeld 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een hele
strekkende meter gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “marktgeld” wordt het recht geheven van degene die een standplaats inneemt voor
de verkoop van levensmiddelen en geregelde en ongeregelde goederen op enig gedeelte van de pleinen
en straten welke voor het houden van de markt zijn aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen en wordt berekend
voor elke standplaats afzonderlijk

Artikel 4 Maatstaf van heffing
Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m1).

Artikel 5 Belastingtarieven
Het recht bedraagt voor een standplaats op de:
(mini) Markt met 1 t/m 4 vaste standplaatsen:
1.
Voor een vaste standplaats, per kwartaal; per strekkende meter € 11,10
a.
Voor een dagplaats of standwerkplaats, per marktdag, per strekkende meter € 1,65
b.
2.

Markt met 5 t/m 19 vaste standplaatsen:
Voor een vaste standplaats, per kwartaal; per strekkende meter € 16,90
a.
Voor een dagplaats of standwerkplaats, per marktdag, per strekkende meter € 2,50
b.

3.

Markt vanaf 20 vaste standplaatsen:
Voor een vaste standplaats, per kwartaal; per strekkende meter € 25,75
a.
Voor een dagplaats of standwerkplaats, per marktdag, per strekkende meter € 3,80
b.

Artikel 6 Teruggaaf
Teruggaaf van marktgeld vindt na een daartoe ingediend schriftelijke aanvraag plaats, indien door belanghebbende wordt aangetoond dat van de standplaats door buitengewone omstandigheden geen gebruik
kan worden gemaakt.

Artikel 7 Wijze van heffing
1.

2.

Het recht wordt, met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, per kwartaal
geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving. Het recht moet binnen 30 dagen na dagtekening
worden voldaan.
Het marktgeld voor het in gebruik nemen van een dagplaats of standwerkplaats op de markt moet
direct per pin worden betaald.

Artikel 8 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 marktgeld.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 10 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 invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding
1.

2.
3.

De ‘Verordening Marktgeld Gemeente Krimpenerwaard 2016” vastgesteld op 10 november 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.

Artikel 12 Citeerartikel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Marktgeldverordening 2017 Gemeente Krimpenerwaard”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden
op dinsdag 8 november 2016.

de griffier, drs. K.E. Driehuijs
de voorzitter, mr. R.S. Cazemier
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