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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2018-012839 

 
Onderwerp 
Verordening marktgelden 2019 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
2 oktober 2018 6 november 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019 vast te stellen. 
  
Inleiding 
Op 6 november 2018 stelt uw raad de begroting 2019 vast. Hierin hebben we opgenomen op welke 
wijze de kosten door eigen inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. In de paragraaf 
lokale heffingen van de begroting 2019 hebben we per belasting aangegeven welke inkomsten we 
willen behalen en wat het belastingtarief is. Deze tarieven moeten jaarlijks formeel door uw raad 
worden vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. Dit voorstel ziet daarop en is een 
uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2019. 
 
Argumenten 
1.1 De tarieven marktgelden verhogen we met meer dan inflatie-percentagee. 
We verhogen de tarieven met 6 % van € 1,75 (2018) naar € 1,85 (2019). 
 

Marktgelden 
 

2018 2019 

Tarief per strekkende meter per dag 
 

1,75 1,85 

met een minimum tarief van  
 
Aansluiting elektriciteitsvoorziening 
per dag 

 

7,00 
 
 

2,10 

7,40 
 
 

2,15 

 
1.2 Toezegging van 80% kostendekkendheid wordt bereikt. 
Eind 2016 heeft het college een toezegging gedaan aan de raad om toe te groeien naar 80% 
kostendekkendheid in een periode van 3 jaar. 2019 is het derde jaar. De toezegging kan alleen 
gerealiseerd worden, als de tarieven wederom "fors" verhoogd worden (circa + 6% naar € 1,85 per 
meter).  
De kosten van de markt kunnen niet verder dalen, alle bezuinigingsmaatregelen zijn al doorgevoerd. 
De opbrengsten kunnen niet verder stijgen, omdat er in verband met de beschikbare ruimte een 

maximum aan kramen op de markt geplaatst kan worden. De voorstelde tariefverhoging van circa 6% 

geeft een dekking van 80% van de kosten. 
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In onderstaande berekening is uitgegaan van: 
- 80% van een bedrag aan de kosten -/- reëel bedrag energievergoeding 
- Reëele bezetting van 120 meter kraam x 50 weken per jaar 

 
Kanttekeningen 
De tariefberekening is gebaseerd op de begrote opbrengsten. De realisatie van deze opbrengsten is 
onderhevig aan de veranderingen in de bezetting van de markt.  
 
Financiën 
De financiële effecten als gevolg van deze belastingverordening hebben we verwerkt in de begroting 
2019. 

 
Samenwerking 
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt de verordening elektronisch bekendgemaakt in het gemeenteblad. In het 
Goirles Belang wordt hier melding van gemaakt en verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl. 
De verordening wordt vervolgens toegevoegd aan de database decentrale regelgeving (CVDR). 
 
Vervolg 
De verordening marktgelden 2019 treedt in werking op 1 januari 2019. 
 
Bijlagen 
Raadsbesluit 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening marktgelden 2019 
 
Artikel 1 Voorwerp van belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het innemen van een 
marktstandplaats op de markt. 

2. Onder de naam 'energiekostenvergoeding' wordt een recht gegeven voor het ter beschikking 
stellen van een door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening. 

 
Artikel 2 Belastingplicht 
Het recht wordt geheven van degene die, gelet op de Marktverordening van de gemeente Goirle, in 
het bezit is van een vergunning voor het innemen van een marktstandplaats op het marktterrein. 
 
Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief 

1. Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de verordening, bedraagt € 1,85 per 
strekkende meter per dag, met een minimum van € 7,40 per eenheid van 4 meter per dag. 

2. De energiekostenvergoeding, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de verordening, bedraagt per 
aansluiting op een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening € 2,15 per dag. 

3. De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de 
marktstandplaats in strekkende meters. 

4. De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond, uitgedrukt in 
eenheden van 4 meter. 

5. Voor de berekening van het recht marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende 
meter als een volle strekkende meter aangemerkt. 
 

Artikel 4 Wijze van heffing 
Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, of gedagtekende factuur, 
waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 
 
Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld 
De rechten als bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar of, als dit later 
is, bij het ontstaan van de belastingplicht. 
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Artikel 6 Tijdstip van betaling 
1. De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke 

kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening 
van de  factuur. 

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 7 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de rechten 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 met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de rechten. 
 
Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening marktgelden 2018” van 12 december 2017, wordt ingetrokken met ingang 
van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten 
die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2019'. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goirle van 6 november 
2018. 
 

          , de voorzitter 
 
 
 

          , de griffier 
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