CVDR

Nr.
CVDR160930_1
23 mei
2017

Officiële uitgave van Rhenen.

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
De raad van de gemeente Rhenen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik op marktdagen van enig gedeelte
van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dat voor het houden van markten is aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats op de markt is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing
De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters dat met een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 4 Belastingtarief
Het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte daarvan dat de standplaats wordt ingenomen, per
strekkende meter € 2,05.

Artikel 5 Wijze van heffing
Het marktgeld wordt geheven door een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere
schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijnen van betaling
1.
2.

Het marktgeld moet op het moment van uitreiken van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving, nota
of andere schriftuur worden voldaan.
Indien het marktgeld niet of niet tijdig wordt voldaan kunnen burgemeester en wethouders het
recht op een vaste standplaats op de markt, al dan niet voorwaardelijk, vervallen verklaren of de
inschrijving op de lijst van gegadigden voor een dagplaats doen doorhalen, dan wel het recht op
een standplaats telkens voor ten hoogste twee achtereenvolgende marktdagen ontnemen.

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

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering
van marktgeld.

Artikel 9 Overgangsrecht
De ‘Verordening marktgelden 2011’ van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in
artikel 10, tweede 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.

Artikel 10 Inwerkingtreding
1.
2.

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 2012.

Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2011
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de raadsgriffier,

de voorzitter,

J.H. van Beem

drs. J.H.A. van Oostrum
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