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Onderwerp
Initiatiefvoorstel verlaging tarief Precariobelasting voor standplaatsen
Kennisnemen van
Het standpunt van het college inzake het initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad Wijzigen
“VERORDENING op de heffing en de invordering van precariobelasting voor standplaatsen gemeente
West Betuwe 2020”
Inleiding
Een aantal standplaatshouders heeft in 2019 en begin 2020 zorgen geuit met betrekking tot, onder
andere, de tarieven precariobelasting standplaatsen. Deze zijn zo hoog, dat het voor een aantal
standplaatshouders niet rendabel blijkt een standplaats in te nemen.
Omdat de gemeente West Betuwe het bestaan van minimarkten in de kleine kernen wil stimuleren, is
het wenselijk om de tarieven voor belastingjaar 2020 aan te passen. Hiertoe is op 24 april 2020 een
initiatief-raadsvoorstel ingediend door de raadsfracties van ChristenUnie en Dorpsbelangen.
Kernboodschap
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 uw
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, in dit geval de
standplaatshouders.
In het initiatiefvoorstel is voorgesteld om de gemeenteraad een besluit te laten nemen waarbij de
verordening wordt aangepast. De tarieven worden naar beneden bijgesteld. Hierbij is gekozen voor een
tarief per dagdeel (maximaal 4 uur). Daarnaast wordt er geen tarief opgenomen per m2 ingenomen
gemeentegrond, maar een vast tarief per standplaats per jaar.
Het college vind leefbaarheid in de kernen belangrijk. Wel dient opgemerkt te worden dat deze
maatregel een gat slaat in de begroting.
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Consequenties
Stimulering van het bestaan van minimarkten
Een verlaging van het tarief precariobelasting zal ervoor zorgen dat het voor de standplaatshouders
rendabeler is / blijft om een standplaats in te nemen. Dit draagt bij aan de wens van West Betuwe om
het bestaan van minimarkten en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen te stimuleren.
Kosten
In belastingjaar 2019 is voor een bedrag van 47.000 euro precariobelasting voor standplaatsen
opgelegd. In het initiatiefvoorstel is aangegeven dat door het verlagen van de tarieven
precariobelasting voor standplaatshouders de gemeente minder inkomsten ontvangt voor een bedrag
van zo’n 30.000 euro op jaarbasis. In werkelijkheid gaat het om ongeveer de helft minder inkomsten.
Aanslag naar tijdsevenredigheid
Zoals ook in de vigerende verordening het geval is, wordt in het initiatiefvoorstel voorgesteld een tarief
per jaar vast te stellen. Op basis van het gestelde in de belastingverordening zal de aanslag naar
tijdsevenredigheid worden berekenend wanneer slechts een deel van het jaar een standplaats wordt
ingenomen.
Stroomkosten
Standplaatshouders zijn ook een bedrag verschuldigd aan stroomkosten. Dit betreft echter geen
belastingheffing en is daarom niet geregeld in de belastingverordening. Het initiatiefvoorstel heeft dan
ook geen betrekking op de stroomkosten.
Vereenvoudiging administratie uitvoering verordening
Op basis van de huidige verordening wordt de aanslag berekend op basis van de aantal ingenomen
m2’s. Bijkomend voordeel van instemmen met dit initiatiefvoorstel is dat de administratie welke
benodigd is voor uitvoering van de verordening vereenvoudigd wordt. Na aanpassing van de
verordening, hoeft die administratie niet meer bijgehouden te worden waardoor discussie op dit punt
niet meer zal voorkomen.
Nieuwe tariefstelling in wijzigingsverordening
Wanneer de gemeenteraad besluit het tarief voor de precariobelasting standplaatsen te verlagen,
dienen zij hiertoe vervolgens een wijzigingsverordening vast te stellen waarin de gewijzigde
tariefstelling is opgenomen. Om tot een duidelijke tariefstelling te komen die voor geen andere
interpretatie vatbaar is, is het belangrijk om deze juist te formuleren in de wijzigingsverordening.
In het initiatiefvoorstel is de volgende tariefstelling opgenomen:
“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 (4 uur), per jaar € 250,00.”
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Om te komen tot een tariefstelling zoals deze wordt bedoeld in het initiatiefvoorstel, is het van belang
dat de tariefstelling in de wijzigingsverordening als volgt wordt opgenomen:
“Maatstaf van heffing en belastingtarief:
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.”
De hierboven voorgestelde tariefstelling is geschikt voor standplaatshouders, zoals de bakker en de
kaasboer, die bijvoorbeeld één dag(deel) per week een standplaats innemen op de minimarkt in één of
meerdere van de kernen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld oliebollenkramen die een
vergunning krijgen waarmee zij drie aaneengesloten maanden, zes dagen in de week standplaats
mogen innemen op één locatie. Hiervoor moet ter vaststelling van de wijzigingsverordening nog een
tarief worden berekend en een tariefstelling worden geformuleerd. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat ook
deze ondernemers geen nadeel ondervinden van de aanpassing van het tarief.
Vergelijking met marktgeld 2020
Ter informatie : Het marktgeld voor het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt in
Geldermalsen bedraagt in 2020, per strekkende meter frontbreedte, per maand, € 10,60 exclusief
stroomkosten. Bij een kraam van 10 meter betekent dit een aanslag € 1.272,00 per jaar.
Financiën
De financiële effecten voor dit jaar zullen worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2020. Het
college adviseert de verlaging van het tarief voor 2020 incidenteel uit te voeren en te dekken uit de
reserve leefbaarheid. De integrale afweging voor de structurele uitgave wordt gemaakt bij de
begrotingsbehandeling.
Vervolg
Nadat uw gemeenteraad het initiatiefvoorstel heeft aangenomen, moet uw raad een
wijzigingsverordening vaststellen. De wijzigingsverordening zal via een raadsvoorstel aan u worden
aangeboden ter besluitvorming.
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