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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2021-018575 

 
Onderwerp 
Verordening marktgelden 2022 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
14 september 
2021 

9 november 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022”. 
 
Inleiding 
Op 9 november 2021 heeft uw raad de begroting 2022 vastgesteld. 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 2022 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 2022. 
 
Argumenten 
1.1 De tarieven marktgelden verhogen we met het inflatiepercentage. 
We verhogen de tarieven met het inflatiepercentage van 1,5 %. De tarieven zijn naar boven afgerond 
en met de tarieven realiseren we een kostendekkendheid van 80 %. 
De opbrengst marktgelden in de begroting 2022 is hierop gebaseerd. Het is aan uw Raad om deze 
tarieven vast te stellen.  
In 2020 en 2021 hebben we geen maatregelen genomen in het kader van compensatie van de 
corona-crisis. Zowel voor 2020 en 2021 zijn de opbrengsten volgens raming. De gevolgen voor het 
niet innemen van een standplaats op de weekmarkt waren dus zeer beperkt. De verwachting voor 
2022 is dat, ook al worden de coronamaatregelen weer aangescherpt, dit zeer weinig tot geen 
gevolgen zal hebben voor de opbrengsten.  
 
Mochten de gevolgen van de corona-crisis het noodzakelijk maken, dan kunnen er altijd nog 
maatregelen en besluiten genomen worden op een later tijdstip.  
Zoals het verlagen van belastingtarieven, het afschaffen van belastingen of het toepassen van de 
hardheidsclausule. Het toepassen van de hardheidsclausule (art 63 AWR) is een ingrijpende 
maatregel die altijd (met terugwerkende kracht) kan worden overwogen.  
Dit heeft dan uiteraard direct financiële gevolgen voor de gemeente. 
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Marktgelden  2021 2022 

Tarief per strekkende meter per dag  2,00 2,05 

met een minimum tarief van  
 
Aansluiting elektriciteitsvoorziening 
per dag 

 

8,00 
 
 

2,25 

8,20 
 
 

2,30 

 
 
1.2 Uw raad is bevoegd om de verordening marktgelden 2022 vast te stellen. 
De verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 wordt aan uw raad 
voorgelegd.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Financiën 
De financiële effecten als gevolg van deze belastingverordening hebben we verwerkt in de begroting 
2022. 

 
Samenwerking 
Dit voorstel is tot stand gekomen binnen de belastingsamenwerking GHO. 
 
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 2022 treedt in werking op 1 januari 2022. 
 
Bijlagen 
Raadsbesluit Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 
 
 
 
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. 14 september 2021 
 
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 op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 
 
 
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 geheven 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 € 2,05 per 
strekkende meter per dag, met een minimum van € 8,20 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 € 2,30 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 marktgelden. 
 
Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening marktgelden 2021” van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang 
van 1 januari 2022, 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 2022. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2022”. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 november 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


