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Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
De raad van de gemeente Leusden;
gelezen het voorstel van het college d.d. 28 september 2010, nummer 146948;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Artikel 1 Voorwerp van de belasting/belastbaar feit
Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats als bedoeld
in de Marktverordening gemeente Leusden.

Artikel 2 Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene die op de markt een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag
De heffingsgrondslag voor de berekening van de rechten voor vaste plaatsen en dagplaatsen is:
de frontbreedte van de standplaats;
1.
de diepte van de standplaats.
2.

Artikel 4 Tarieven
1.

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats, welke op geen enkel punt een grotere diepte heeft
dan drie meter, voor iedere strekkende meter frontbreedte, of een gedeelte daarvan:
per marktdag of een gedeelte daarvan € 1,64 met een minimum marktgeld van € 3,32
a.
per kalenderkwartaal € 20,65 met een minimum marktgeld van € 41,35
b.

2.

Indien de diepte van een standplaats op enig punt meer bedraagt dan drie meter, dan is voor iedere strekkende meter of gedeelte daarvan, waarmede die diepte drie meter overschrijdt, boven
het onder 1 vermelde tarief per strekkende meter frontbreedte verschuldigd:
per marktdag of gedeelte daarvan € 0,52
a.
per kalenderkwartaal € 5,43.
b.

Artikel 5 Belastingtijdvak
Onder een belastingtijdvak wordt verstaan een kalenderkwartaal.

Artikel 6 Tussentijdse wijziging belastingplicht
Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, wordt voor het kwartaal ontheffing
verleend over zoveel derde gedeelten van de op grond van artikel 4 onder 1b. en 2b. berekende bedragen,
als na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht in het kalenderkwartaal nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Tijdstip betaling
1.
2.

De rechten moeten worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 6 bedoelde
nota.
In het geval dat de nota wordt toegezonden, moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de nota.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

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 de marktgelden.
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Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit
van 12 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum
van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2011”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 11 november 2010,
G.J. Bouwmeester mevrouw drs. A. Vermeulen
griffier (wnd) voorzitter van de Raad
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