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Officiële uitgave van Werkendam.

Verordening marktgelden 2016
De raad van de gemeente Werkendam
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 216 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
b e s l u i t : vast te stellen de volgende verordening:

Verordening marktgelden 2016
Artikel 1 - Aard en voorwerp der belasting en belastbaar feit
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats als bedoeld
in de marktverordening gemeente Werkendam 2009 dan wel het daarvoor aanvragen van een abonnement, een en ander met inbegrip van de diensten welke in verband met de markten door of vanwege
de gemeente worden verleend.

Artikel 2 - Belastingplicht
Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt, dan wel degene die een standplaats aanvraagt.

Artikel 3 - Maatstaf van heffing en tarief
1. Het marktgeld ter zake van het innemen van een losse standplaats bedraagt per dag of gedeelte van
een dag voor:
a. een kraam € 12,12
b. een andere uitstalling van waren of daarvoor dienende wagen € 3,03 per strekkende meter of gedeelte
daarvan, met een minimum van € 12,12.
2. Het marktgeld ter zake van een abonnement voor het innemen van een vaste standplaats op markten
welke langer dan 4 uren duren bedraagt per kwartaal voor:
a. een kraam € 121,20;
b. een andere uitstalling van waren of daarvoor dienende wagen € 30,30 per strekkende meter met een
minimum van € 121,20.
3. Het marktgeld als bedoeld in het tweede lid beloopt in Sleeuwijk, Nieuwendijk, Hank en Dussen 54
% van de daar genoemde bedragen.
4 Indien een abonnement een kortere periode dan een kwartaal omvat wordt het tarief naar tijdsgelang
toegepast over de nog niet verstreken weken van het kwartaal.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inschrijving op de
1.
wachtlijst voor een standplaats op de warenmarkt:
a. voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan € 16,07
b. voor de verlenging van een inschrijving,
na het verstrijken van de onder a bedoelde
termijn per kalenderjaar € 16,07

Artikel 4 - Tijdstip ontstaan van de belastingschuld
Het recht is verschuldigd bij het innemen van de standplaats of bij het aanvragen van het abonnement.

Artikel 5 - Wijze van heffing
Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 - Tijdstip van betaling
1.
2.

Het marktgeld moet worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.
Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990
met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste
lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 - Ontheffing
1.

1

Indien een abonnement als bedoeld in artikel 3 lid 2 in de loop van een kwartaal wordt beëindigd,
bestaat aanspraak op ontheffing naar tijdsgelang over de nog niet aangevangen volle weken.
2. Het marktgeld voor de wachtlijst als bedoeld in artikel 3 lid 5 is niet verschuldigd wanneer men
zich voor 1 juli van het betreffende kalenderjaar heeft afgemeld. Wanneer iemand zich na 1 juli
afmeldt is het marktgeld voor de wachtlijst van het betreffende jaar wel verschuldigd.
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Artikel 8 - Kwijtschelding
Van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - 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 het marktgeld.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
3. De Verordening marktgelden 2015 vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2015.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad der gemeente Werkendam van 11 november 2016
de griffier, de voorzitter,

mr. I. Bakker mw. S. Haasjes - van den Berg

2

Cvdr 2018 nr. CVDR382751_1

25 september 2018

