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Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Stein 2021
Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2021
(Gem. blad Afd. A 2020, zaaknummer 0971155840);
besluit:
Vast te stellen de volgende verordening
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN STEIN 20 2 1

Artikel 1 Begripsomschrijving
Onder standplaats wordt verstaan de op en voor de duur van een markt door het bevoegde gezag
aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit
Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen,
aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende
handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het
ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markten aangewezen
terrein, wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene aan wie een standplaats is toegewezen c.q. die een standplaats
inneemt.

Artikel 4 Heffingsgrondslag
De heffingsgrondslag voor de berekening van het recht is de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters met een diepte van ten hoogste 3 meter.
Bij toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een strekkende meter als een gehele strekkende
meter aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtarief
Het recht bedraagt per strekkende meter:
a)
zonder gebruik te maken van een elektriciteitsaansluiting per dag of gedeelte daarvan €
1.
1,90, met een minimum van € 7,55 per dag;
met gebruikmaking van een elektriciteitsaansluiting per dag of gedeelte daarvan € 2,10, met
2.
een minimum van € 8,35 per dag;
b)
1.
2.

zonder gebruik te maken van een elektriciteitsaansluiting per kwartaal, voor zover het een
vaste standplaats betreft € 24,55, met een minimum van € 94,65 per kwartaal;
met gebruikmaking van een elektriciteitsaansluiting per kwartaal, voor zover het een vaste
standplaats betreft € 27,20 met een minimum van € 108,75 per kwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing
Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere
schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling
1.

2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel, ingeval van toezending daarvan,
binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.
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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 de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De "Verordening marktgelden Stein 2020", vastgesteld bij raadsbesluit van 14 november 2019
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.
Zij blijft van toepassing 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 2021.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden Stein 2021”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2020
De Raad voornoemd,
de Griffier, de Voorzitter,
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