
Initiatiefvoorstel  
Datum vergadering:  

Registratienummer:  

Voorstelnummer: 2020/084 

Onderwerp: Wijzigen “VERORDENING op de heffing en de invordering van precariobelasting voor 

standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” 

 

Beslispunten 

De tariefstelling zoals is opgenomen in de “VERORDENING op de heffing en de invordering van 

precariobelasting voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020”, vastgesteld in de 

gemeenteraadsvergadering van 17 december 2019, aan te passen. 

 

Inleiding 

Onze gemeente heeft veel kleine kernen waar een beperkt of geheel geen winkelbestand bestaat. In 

meerdere kernen is wel een wekelijkse minimarkt aanwezig. Standhouders op deze minimarkten 

verkopen veelal levensmiddelen die in de eerste levensbehoefte voorzien en zijn daarmee van grote 

waarde voor de inwoners van onze kleine kernen. De omzetten zijn voor deze middenstanders vaak 

maar minimaal en daarom is het steeds moeilijker om de minimarkten bezet te houden. 

Op 21 januari 2020 waren de standhouders van de minimarkten in onze gemeente uitgenodigd door 

het college om in gesprek te gaan over het standplaatsenbeleid. Onder andere over hoe we als 

gemeente de ambulante handel kunnen faciliteren en stimuleren voor ondernemers. Er was een grote 

belangstelling van de zijde van de ondernemers. De grootste zorg die naar voren kwam was van 

financiële aard. Veel standhouders gaven aan dat de belasting c.q. kosten in gemeenten met grotere 

markten beduidend lager zijn dan in West Betuwe. Met de hoge kosten in gemeente West Betuwe is 

het voor hen dermate onaantrekkelijk geworden dat meerdere ondernemers aangaven te stoppen met 

hun activiteiten op de minimarkt. 

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de verordening op de heffing en de invordering van 

precariobelasting voor standplaatsen 2020 vastgesteld. Om de minimarkten in onze kleine kernen in 

stand te houden achten wij een heroverweging van het besluit genomen in de raadsvergadering van 17 

december noodzakelijk. De minimarkten zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze kleine kernen en 

de vaak kleine ondernemers die de standplaatsen bezetten willen we op een goede manier faciliteren, 

zodat het voor hen voldoende aantrekkelijk blijft om de ambulante handel voort te zetten. Daarom is 

het wenselijk om de tarieven voor het belastingjaar 2020 aan te passen. 

Met betrekking tot de tariefstelling van de precariobelasting standplaatsen is de gemeente vrij om, 

binnen bepaalde wettelijke kaders, elke gewenste keuze te maken.  

De verordening precariobelasting standplaatsen 2020 is in december 2019 vastgesteld door de 

gemeenteraad. Een wijziging van de verordening in de loop van het belastingjaar is in principe 

mogelijk, maar alleen als dat in het voordeel is van álle belastingplichtigen. 

 

Besluitgeschiedenis 

In het kader van het harmonisatiebeleid is in 2019 in de gemeente West Betuwe precariobelasting voor 

standplaatsen ingevoerd. De  “VERORDENING op de heffing en de invordering van precariobelasting 

voor standplaatsen gemeente West Betuwe 2020” is tezamen met een groot aantal andere 

belastingverordeningen vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2019. 

 

Voorstel nieuw besluit 

Voorgesteld wordt om de verordening aan te passen. De tarieven worden naar beneden bijgesteld en 

er wordt onderscheid gemaakt tussen het innemen van een standplaats voor maximaal 4 uur of meer 



dan 4 uur. Daarnaast wordt er geen tarief opgenomen per m2 ingenomen gemeentegrond, maar een 

vast tarief per standplaats. 

De hiervoor genoemde tariefstelling zal er als volgt uitzien: 

Maatstaf van heffing en belastingtarief 

Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats, anders dan het innemen  

van een standplaats op de markt, per dagdeel (max 4 uur), per jaar € 250,00 

 

Financiën 

Door het verlagen van de tarieven precariobelasting voor standhouders ontvangt de gemeente minder 

inkomsten voor een bedrag van zo’n 30.000 euro op jaarbasis. Dit ten laste te laten komen van de 

Algemene Reserve en in de begroting te verwerken. 

 

Vervolgproces 

Na de besluitvorming over dit voorstel door de gemeenteraad worden de standhouders schriftelijk 

geïnformeerd over de aanpassing van deze verordening. 

 

De indieners: 

ChristenUnie    Dorpsbelangen    SGP 

Fred Temminck, fractievoorzitter Henk de Man, fractievoorzitter  Lourens van Bruchem 

          fractievoorzitter 

 

Mede ondertekend door: 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
  



 

Raadsbesluit  
 

De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en 

Dorpsbelangen van DATUM; 

 

Besluit: 

 

De “verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor standplaatsen gemeente 

West Betuwe 2020”, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2019, aan te 

passen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van 30 juni 2020, nummer 2020/084,  

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 


