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Onderwerp
Eerste wijziging verordening precariobelasting standplaatsen 2020
Beslispunten
1. De VERORDENING TOT (1e) EERSTE WIJZIGING van de “Verordening op de heffing en de
invordering van precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” vast te
stellen.
Inleiding
Op 30 juni 2020 heeft uw gemeenteraad, gelezen het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en
Dorpsbelangen, besloten de “Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor
standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari
2020. Om de verordening te kunnen wijzigen dient door uw gemeenteraad een wijzigingsverordening
te worden vastgesteld. In deze wijzigingsverordening is de nieuwe tariefstelling opgenomen.
Besluitgeschiedenis
 17 december 2019: gemeenteraad West Betuwe stelt “Verordening op de heffing en de invordering
van precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” vast.
 30 juni 2020 : gemeenteraad West Betuwe besluit de “Verordening op de heffing en de invordering
van precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” aan te passen met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Beoogd effect
Het uitvoering geven aan het besluit van uw gemeenteraad tot het aanpassen van de “Verordening op
de heffing en de invordering van precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020”
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Argumenten
1.1 Ten behoeve van het wijzigen van een tarief in de loop van het belastingjaar dient een
wijzigingsverordening te worden vastgesteld.
In artikel 216 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad besluit tot het invoeren, wijzigen of
afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Dit
betekent dat, om uitvoering te kunnen geven aan het besluit van uw gemeenteraad van 20 juni 2020,
een verordening tot eerste wijziging moet worden vastgesteld.
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1.2 De aangepaste tarieven zijn opgenomen in de verordening tot eerste wijziging.
Tarief reguliere standplaatshouders
Reguliere standplaatshouders nemen gemiddeld zo’n één dag(deel) in de week een standplaats in
binnen één van de kleine kernen. In de wijzigingsverordening is hiervoor het tarief opgenomen zoals is
geformuleerd in het initiatiefvoorstel :
Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats, anders dan het innemen van een
standplaats op de weekmarkt in Geldermalsen, per standplaats, per dagdeel (maximaal 4 uur),
per jaar € 250,00.
Tarief seizoensgebonden verkoop
In het initiatiefvoorstel is een nieuw tarief opgenomen voor de reguliere standplaatshouders. In de
raadsinformatienotitie welke inzake het initiatiefvoorstel door het college is aangeboden aan uw
gemeenteraad is opgenomen dat ten behoeve van de wijziging van verordening ook een tarief moet
worden berekend ten behoeve van de seizoensgebonden verkoop. Hiervan is sprake wanneer in een
kortere periode meerdere dagen per week een standplaats wordt ingenomen ten behoeve van de
verkoop van bijvoorbeeld oliebollen of seizoensfruit.
Uitgangspunt bij het wijzigen van een verordening in de loop van het belastingjaar is dat de
belastingplichtigen (standplaatshouders in dit geval) er niet op achteruit mogen gaan.
Ten behoeve van de tariefstelling voor seizoensgebonden verkoop is aangesloten bij de systematiek
zoals deze is geformuleerd in de vigerende Verordening precario standplaatsen 2020. Dit betekent dat
voor deze specifieke groep precariobelasting in rekening wordt gebracht op basis van de m2 van de
kraam. Het tarief is dusdanig aangepast dat ook deze groep geen nadeel ondervindt aan de wijziging
van de verordening. Het tarief is tot stand gekomen door herleiding van het huidige tarief van 2020 per
jaar naar een bedrag per week. In de wijzigingsverordening is het volgende tarief opgenomen :
Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats ten behoeve van seizoensgebonden
verkoop waarbij de standplaats in die periode meerdere dagen per week wordt ingenomen,
per m2, per week € 0,80.
Tarief voor standplaats ten behoeve van het uitoefenen van maatschappelijk sociale
gezondheidsdiensten, zoals bevolkingsonderzoeken
In 2020 is er voor standplaatsen in twee kernen een vergunning afgegeven aan Bevolkingsonderzoek
Oost. De zogenoemde screeningsorganisatie voert een voor de gezondheid van vrouwelijke burgers
belangrijke preventieve dienst uit, kosteloos en op grond van vrijwillige deelname. Zij zijn vanuit hun
aard daarom niet met commerciële ondernemingen (oliebollenkramen, kermis, visboer) vergelijkbaar.
Om die reden is het goed verdedigbaar om bij deze organisatie geen precariobelasting in rekening te
brengen. In de wijzigingsverordening is daarom de volgende tariefstelling opgenomen :
Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats die wordt gebruikt ten behoeve van het
uitoefenen van maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten, zoals bevolkingsonderzoeken € 0,00.
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Kanttekeningen
Geen
Financiën
De financiële effecten zullen worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2020.
Uitvoering/Planning
De vastgestelde verordening wordt op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt in het elektronische
gemeenteblad. Verder wordt mededeling van het besluit gedaan in het weekblad West Betuwe.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020,
besluit:
De verordening tot (1e) eerste wijziging van de “verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” vast te stellen.
Artikel 1
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
Het tarief bedraagt
1. Voor het innemen van een standplaats, anders dan het innemen van een standplaats
op de weekmarkt in Geldermalsen, per standplaats, per dagdeel (maximaal 4 uur),
per jaar
2. Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van seizoensgebonden verkoop
waarbij de standplaats in die periode meerdere dagen per week wordt ingenomen,
per m2, per week
3. Voor het innemen van een standplaats die wordt gebruikt ten behoeve van het
uitoefenen van maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten, zoals
bevolkingsonderzoeken

€ 250,00

€ 0,80

€ 0,00

Artikel 2
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging verordening precario
standplaatsen 2020”
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/114,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

