
Verordening op de heffing en de invordering van 
marktgelden van de gemeente Midden-Groningen 2020 
 
 
De raad van de Gemeente Midden-Groningen; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019; 
gelet op artikel 229, aanhef en onder a, van de Gemeentewet; 
 
 
besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden van de 
gemeente Midden-Groningen 2020  

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit 
In de gemeente Midden-Groningen wordt onder de naam "marktgeld" overeenkomstig de  

bepalingen van deze verordening een recht geheven op het innemen van standplaatsen op de 

plaatsen, die in de verordening tot regeling van de weekmarkten in genoemde gemeente voor het 

houden van markten zijn aangewezen.  

Artikel 2 Belastingplicht 
Het recht wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen. 

Artikel 3 Tarief 
1. Het marktgeld wordt per dag of gedeelte daarvan berekend en bedraagt voor elke kraam, wagen, 

tafel of voor een andere stellage van welke aard ook ter uitstalling van koopwaren of voor 

uitstalling van deze waren op de grond, per strekkende meter € 1,65, met een minimum van € 

8,45. 

2. Een gedeelte van een strekkende meter wordt voor een strekkende meter gerekend. 

3. Het aantal strekkende meters wordt bepaald door meting van de frontbreedte van de in het eerste 

lid aangegeven uitstallingen. 

4. Het tarief voor het van gemeentewege verstrekken van elektriciteit bedraagt € 0,20 per Ampère 

per dag, met een minimumafname van 16 Ampère. 

Artikel 4 Wijze van heffing 
1. Het marktgeld wordt per kalenderkwartaal geheven door middel van een factuur, waarin het 

verschuldigde bedrag wordt vermeld. 

2. Burgemeester en wethouders stellen het model van de in eerste lid bedoelde factuur vast. 

Artikel 5 Tijdstip van betaling 
Het marktgeld wordt verschuldigd en moet worden betaald binnen veertien dagen na de 

dagtekening van de factuur. 

 

Artikel 6 Ontruiming standplaats bij gebreke van betaling 
Bij gebreke van betaling van het in artikel 3 genoemde marktgeld zal, indien reeds een standplaats 

Is ingenomen, tot ontruiming moeten worden overgegaan.  Indien hieraan na gedane aanzegging 

door de marktmeester niet mocht worden voldaan, zal ontruiming van gemeentewege, op kosten 

van de betrokkene, geschieden. 

Artikel 7 Geen teruggave 
Indien de toegewezen plaats niet of slechts gedurende een gedeelte van de voor de markt bepaalde 

tijd wordt ingenomen, vindt geen teruggave van betaald recht plaats. 

Artikel 8 Rente 
1. Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake invorderingsrente vindt 



toepassing op de invordering van de marktgelden. 

2. De ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9 Kwijtschelding 
Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Overgangsrecht 
De ‘Verordening marktgelden 2018’ van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, 

vastgesteld op 25 september 2017 en de ‘Verordening marktgelden 2018’ van de voormalige 

gemeente Menterwolde, vastgesteld op 26 september 2017, worden ingetrokken met ingang van de 

in artikel 11 lid 2 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 11 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 2020. 

Artikel 12 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden gemeente Midden-Groningen 2020’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019, 

 

 

Burgemeester, A. Hoogendoorn 

 

 

 

Griffier, F.M. Bouwman 
 
 


