De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;
gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid aanhef en onder a van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
(Verordening marktgelden 2016)
Artikel 1

Belastbaar feit

1. Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven wegens het innemen van een standplaats,
dan wel het uitstallen van koopwaar, op een markt in de gemeente Beuningen.
2. Onder markt wordt verstaan de pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van een
markt door burgemeester en wethouders zijn aangewezen.
Artikel 2

Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene aan wie de in artikel 1 bedoelde marktruimte is toegewezen.
Artikel 3

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 4

Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van dagnota's en bij abonnementshouders per halfjaar via
facturen, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.
Artikel 5

Termijnen van betaling

1. Het marktgeld dient betaald te worden op het moment van aanbieding van de dagnota.
2. Voor de gevallen waarin het marktgeld bij wijze van abonnement wordt voldaan, dient het
verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 6

Abonnementen

1. De in deze verordening genoemde abonnementen gelden voor de tijd van een jaar c.q. een half
jaar.
2. Zij worden geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een
andere datum is overeengekomen.
3. Elk abonnement is gesteld op naam; het is noch geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.
4. Een abonnement geeft aanspraak op behoud van de door of vanwege de marktmeester aangewezen
plaats gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij in verband met een juiste regeling van de
markt een andere standplaats door de marktmeester wordt aangewezen.
Artikel 7

Restitutie

1. a. Restitutie van het betaalde abonnementsgeld wordt verleend indien het abonnement schriftelijk en minimaal twee weken voor afloop van een lopende kalendermaand wordt opgezegd.
b. Restitutie vindt alleen plaats over volle maanden dat de belastingplichtige zijn plaats niet heeft
bezet, dan wel heeft kunnen bezetten.
c. Restitutie wordt niet verleend voor afzonderlijke dagen van een kalendermaand.
2. Restitutie als bedoeld in lid 1, vindt niet plaats indien het te restitueren bedrage minder bedraagt
dan C 25,--.
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
invordering van de marktgelden.
Artikel 9

Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden 2015', vastgesteld bij besluit van 16 december 2014, wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 10, tweede 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.
Artikel 10 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
Artikel 11. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2016'.
Beuningen, 15 december 2015

