
Stuknummer: bl08.01935 

Raadsvergadering d.d.: november 2008 
Raadsbesluit 

Besluit nummer: 

Onderwerp: verordening marktgelden 2009 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van november 
2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen; 

besluit: 

vast te stellen de volgende 

VERORDENING op de heffing en invordering van marktgelden 2009. 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
weekmarkt: een wekelijks te houden openbare markt in Den Helder op de terreinen, pleinen en straten, als 

genoemd in de Verordening op de Weekmarkten; 
een plaats op een van de openbare weekmarkten in Den Helder; standplaats: 

vaste stand
plaats: 

standwerkers-
plaats: 
kalenderjaar: 
kwartaal/ 
maand: 

een vaste standplaats op een van de openbare weekmarkten voor de duur van een jaar, 
respectievelijk een kwartaal of een maand; 

een standplaats op een van de openbare weekmarkten voor reclameverkoop; 
de periode van 1 januari tot en met 31 december 

een kalenderkwartaal/kalendermaand. 

Artikel 2 
Belastbaar feit 
Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op een van de 
weekmarkten, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden. 

Artikel 3 
Belastingplicht 
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt, dan wel van degene aan wie een 
standplaats wordt toegewezen. 

Artikel 4 
Maatstaf van heffing en tarieven 
1 Marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 
2 Marktgeld kan per keer en, op verzoek van de aanvrager van een vaste standplaats, per maand, kwartaal 

of per jaar, geheven. 
3 Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een vierkante meter of een gedeelte 

van een strekkende meter of een gedeelte van een marktdag gerekend voor een gehele vierkante meter, 
een gehele strekkende meter of een gehele marktdag. 



Artikel 5 
Belastingjaar en belastingtijdvak 
Met betrekking tot rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar, met dien 
verstande dat de heffing van het recht per verblijf mogelijk is. 

Artikel 6 
Wijze van heffing en termijnen van betaling 
1 Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop 

het verschuldigde bedrag is vermeld. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de nota of andere schriftuur vast. 

2 a Het marktgeld voorjaar- en kwartaalstandplaatsen moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening 
van de nota. 

b Het marktgeld voor maandstandplaatsen moet worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de 
nota. 

c Het marktgeld voor dagstandplaatsen en standwerkerplaatsen moet worden voldaan op het moment 
van het uitreiken van de gedagtekende nota of andere schriftuur. 

Artikel 7 
Teruggaaf 
1 Indien na het verzenden van de nota ter zake van een maand-, kwartaal-, of jaarstandplaats aannemelijk 

wordt gemaakt dat: 
a het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor de berekening van het 

marktgeld in aanmerking genomen heffingstijdvak voordoet of zal voordoen en/of dat 
b het bij de berekening van het marktgeld in aanmerking genomen aantal strekkende meters minder 

bedraagt of zal gaan bedragen gedurende het heffingstijdvak, wordt op een aanvraag als bedoeld in 
artikel 242 van de Gemeentewet gehele of gedeeltelijke teruggaaf van het marktgeld verleend. 

2 a voor het onder lid 1, onderdeel a genoemde, wordt op aanvraag teruggaaf van het betaalde 
abonnementsgeld verleend voor het gehele abonnementsgeld, verminderd met het aantal malen dat 
de aanvrager zijn plaats heeft bezet, maal het dagtarief; 

b voor het onder lid, onderdeel b genoemde wordt op aanvraag teruggaaf verleend van het betaalde 
marktgeld tot het bedrag van de daadwerkelijk ingenomen aantal strekkende meters maal het 
dagtarief, vermenigvuldigd met het aantal malen dat de aanvrager zijn plaats heeft bezet. 

3 Teruggaaf wordt niet verleend indien het te restitueren bedrag minder bedraagt dan € 25,--. 

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

Artikel 9 
Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de marktgelden. 

Artikel 10 
Inwerkingtreding en citeertitel 
1 De "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden", vastgesteld bij Raadsbesluit van 4 

september 1996, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 5 november 2007, wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde 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. 

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009. 
4 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2009". 
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Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van november 2008 

S. Hulman MSc , voorzitter 

mr. drs. M. Huisman , griffier 
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Tarieventabel 2009 
als bedoeld in artikel 4 van de Marktgeldverordening 

1. Het tarief bedraagt voor standplaatsen ingenomen door een kraam, verkoopwagen of door waren welke op 
de grond voor de verkoop of anderszins voorhanden zijn, per strekkende meter: 

a voor de weekmarkt in de Beatrixstraat 
1 een dagstandplaats € 3,30 

met een minimum van 4 strekkende meter € 13,20 
2 per 4 strekkende meter 

a. een maandstandplaats € 53,25 
b. een kwartaalstandplaats € 137,20 
c. eenjaarstandplaats € 514,35 

b voor de weekmarkt aan de Marsdiepstraat 
1 een dagstandplaats € 2,70 

met een minimum van 4 strekkende meter € 10,80 
per 4 strekkende meter 
a een maandstandplaats € 43,75 
b een kwartaalstandplaats € 112,-
c eenjaarstandplaats € 419,-

c voor weekmarkten nabij winkelcentrum 
Vrede en Vrijheid en Dorperweert 
1 een dagstandplaats € 2,~ 

met een minimum van 4 strekkende meter € 8,~ 
2 per 4 strekkende meter 

a een maandstandplaats € 31,50 
b een kwartaalstandplaats € 80,40 
c eenjaarstandplaats € 298,60 

2. De onder 1. bedoelde tarieven worden verdubbeld indien de diepte van de ingenomen standplaats groter is 
dan 2,5 meter. 

3. Het tarief bedraagt voor standplaatsen ingenomen voor reclameverkoop door zogenaamde standwerkers, 
per dag en per vierkante meter: 

a. voor de weekmarkt in de Beatrixstraat 
met een minimum van 3 m2 

b. voor de weekmarkt aan de Marsdiepstraat 
met een minimum van 3 m2 

c. Voor de weekmarkten nabij winkelcentrum 
Vrede en Vrijheid en Dorperweert 

met een minimum van 3 m2 

4. Het tarief bedraagt voor het gebruik van meer 
dan 60 Watt elektriciteit per kraam door middel 
van een aansluiting op de van gemeentewege aange
brachte elektriciteitsvoorziening per weekmarktdag 
of gedeelte, inclusief 19 % BTW (excl. btw € 3,40) € 4,05 

behoort bij besluit van de Raad van november 2008 nr. 

de griffier van de Gemeente Den Helder 

Mr. drs. M. Huisman 
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