
B&W-besluit:

1. Het College besluit tot verhoging van de markttarieven ingaande 1 januari 2008 conform de
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008.

2. Het College besluit tot de heffing van electragelden op de wijze zoals opgenomen in de
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008.

3. Het College besluit tot giraal innen van marktgelden en electragelden zoals opgenomen in de
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008.

4. Het College besluit dat er eind 2008 een evaluatie plaatsvindt naar de begrote kosten en
opbrengsten en dat op basis daarvan het marktgeldentarief voor 2009 zal worden bepaald.

5. Financiële pararagraaf: Het College stemt in met gefaseerde aanpak richting kostendekkendheid
en accepteert voor 2008 een nog niet geheel kostendekkende uitvoering van de markten. De
wijziging van de opbrengsten wordt indien mogelijk meegenomen bij de bijstelling van de
begroting 2008 (sup.1) en de kadernota 2008, en zal in ieder geval leiden tot bijstelling van de
begroting 2009.

6. Het College stemt ermee in om de kosten van verplaatste markten niet langer op de
marktbegroting te laten drukken en accepteert een jaarlijks tekort op de marktbegroting van
€12.000, het financiele equivalent van het verplaatsen van 8 weekmarkten.

7. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling
hierover een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
marktgelden en verordening marktgelden 2008

B & W-vergadering van 18 december
2007

Bestuurlijke context

Aangezien het product markten een groot tekort laat zien, wordt voorgesteld om waar mogelijk kosten te
verlagen en opbrengsten te verhogen.
Het is mogelijk om de kostendekkendheid in één keer op 100 % te brengen, maar daar wordt niet voor
gekozen, mede op advies van de marktcommissie.
Om de opbrengsten te verhogen wordt voorgesteld om het marktgeld te verhogen naar
€ 9,40 per kraam per dag, en dat daar bovenop een toeslag voor beschikbaarheid en verbruik van electra  
van€ 0,60 wordt geïntroduceerd.

In 2008 zal een goede eerste stap worden gezet richting kostendekkendheid. De effecten van deze
verhoging worden eind 2008 geëvalueerd. Dan zal gekeken worden of er nog verder op kosten kan
worden bespaard en of markttarieven moeten worden bijgesteld.

In de voorgelegde verordening op de heffing en invordering marktgelden 2008 wordt het giraal betalen
voor kooplieden verplicht gesteld. Dit zal de opkomst van de marktkooplieden en daarmee dus ook de
gemeentelijke inkomsten naar verwachting ten goede komen. Men wordt verplicht om vooraf per
kwartaal te betalen voor vergunde ruimte op de markt ongeacht aan/afwezigheid in tegenstelling tot de
huidige situatie waarin een afwezige koopman in de meeste gevallen niet hoeft te betalen voor de
vergunde ruimte.



Nota marktgelden 2008 Bijlage 1

De baten en lasten van de Haarlemse markten zijn niet met elkaar in evenwicht. De prognose
voor 2007 laat een tekort zien van€ 161.016,- (Zie bijlage I.) Via de beleidsrapportage is
inmiddels voorgesteld om de opbrengsten€ 45.000,- naar beneden bij te stellen, maar dan is
er nog steeds een tekort, n.l.€ 116.016.
Het College streeft naar kostendekkendheid van het product markten, en dat betekent dat de
kosten waar mogelijk omlaag moeten worden gebracht en de opbrengsten moeten worden
verhoogd.

Kosten.
De grootste post bestaat uit personele lasten.

1. Een tijdrovende activiteit is het contant innen van het marktgeld iedere marktdag, en we
stellen voor om giraal betalen in te voeren per 1 januari 2008. Giraal betalen bespaart tijd, is
minder fraudegevoelig en is veiliger. De capaciteit van de marktmeester, kan voor andere
taken worden ingezet en het ligt in de rede dat er dan minder tijd door de coordinator en de
senior aan de markten wordt besteed zodat dit een verlaging van de personele lasten betekent,
die echter nog niet goed valt te kwantificeren. Een andere grote kostenpost is het vegen van de
markten. Er zijn nu onder andere afspraken met Spaarnelanden gemaakt en de kosten van het
vegen worden met ingang van 2008 verminderd met € 10.000,- .
2. Er zijn in 2006 en 2007 veel uren ingezet voor de markten. Dit heeft te maken met vele
personeelswisselingen en omdat er veel achterstallig werk is in de organisatie van het werk.
De senior medewerker, die ook de kermissen organiseert, is bijvoorbeeld ook regelmatig
ingezet om het werk gedaan te krijgen. Een bij-effect hiervan is dat er minder uren op het
product kermis zijn geschreven en dat de kermis nu winstgevend is (circa€ 20.000,-).

Baten.
Als we de Haarlemse tarieven vergelijken met die van een aantal andere gemeenten (zie
bijlage), dan is het alleszins redelijk om het tarief, dat de gemeente in rekening brengt te
verhogen.
Voorgesteld wordt om het tarief voor een standplaats met een standaardmaat van 10 vierkante
meter (lengte 4 meter, diepte 2,5 meter) te verhogen van€ 8,05 naar naar  € 9,40 per kraam. 
Zie voor verdere uitwerking de voorgestelde “verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2008”.
Opgemerkt wordt dat de marktkooplieden naast het marktgeld ook nog kraamhuur betalen aan
een kraamverhuurbedrijf, deze huur is momenteel € 9,- per kraam per dag.

Energiekosten
Er zijn 18 electrakasten in de stad voor de stroomvoorziening van de markten en
evenementen. Deze kasten waren tot voor kort in eigendom van de Centrale Vereniging voor
de Ambulante Handel, afdeling Haarlem. De kosten voor energiegebruik werden door de
marktmeesters geïnd en afgedragen aan deze vereniging. Ook dat gaat tot op heden à contant
en er wordt per marktkoopman op maat afgerekend. Het beheer hiervan kostte de vereniging
erg veel hoofdbrekens, en de gemeente heeft de kasten voor de somma van€ 1,-
overgenomen. Dat betekent dat ook de kosten van onderhoud/vervanging, netbeheer etc. voor
onze rekening komen, en leidt tot herberekening van het tarief, de wijze van toerekening en de
manier van innen.



Voorgesteld wordt om het stroomverbruik van de grootverbruikers, zoals verkoopwagens met
bak- en koelinstallaties, gedurende enkele dagen te meten en het werkelijke verbruik in
rekening te brengen tegen een tarief van€ 0,20 per KwH. De andere kooplieden (de grootste
groep) willen we een vaste toeslag in rekening brengen op het marktgeld, ongeacht of deze
stroom verbruikt of niet. Voorgesteld wordt om dat te bepalen op€ 0,60 per zogenaamde 
marktbon, dat is een standaardkraam of equivalalent daarvan, en komt uit op€ 0,06 per 
vierkante meter.

Eindresultaat voor marktkooplieden
De verhoging van het martkgeld per kraam tot€ 9,40, vermeerderd met de electratoeslag van 
€ 0,60 brengt de totaalkosten van een standaardkraam op de Haarlemse markt op€ 10,00.
Bij de grootverbruikers van electra wordt geen toeslag op het marktgeld voor stroom in
rekening gebracht: De grootverbruikers krijgen elk kwartaal twee rekeningen, één voor het
marktgeld en één voor het stroomgebruik.

Financieel resultaat voor de gemeente
Lasten: De kosten verminderen met in ieder geval€ 10.000,- , en dat betekent dat de lasten
uitkomen op€ 402.000,- exclusief additionele verwachte bezuinigingen op personeelslasten.
Baten: De voorgestelde verhoging brengt de opbrengsten van de weekmarkten op€ 316.404,-.
Dit is een voorzichtige inschatting.
Voor de jaar- en themamarkten wordt geen tariefsverhoging voorgesteld. Voor die markten
hebben we al vrij hoge tarieven vastgesteld, en we verwachten daarmee€  49.000,- binnen te
halen. Dat brengt de totale begrote opbrengsten op€ 365.404,-
Dat betekent een begroot tekort van€  36.596,- in 2008.

Als we toch in 2008 al kostendekkend willen werken dan moet het tarief per marktbon met
nog eens€ 1,10 per marktdag extra worden verhoogd, en dan komt de prijs per kraam op
€ 10,50 excl. de electra-toeslag.

Tariefvoorstel
Voorgesteld wordt om de kostendekkendheid van de markten gefaseerd te realiseren, met als
streven dat in 2009 de markten kostendekkend moeten zijn.

1. Een tariefsverhoging invoeren zoals uitgewerkt in bijgaande verordening marktgelden
2008.

2. In 2008 zal gemonitored worden wat de effecten van het giraal betalen betekenen
voor de kosten van het ambtelijk apparaat en hoe de inkomsten zich ontwikkelen. Op
basis daarvan zal dan een 100 % kostendekkende begroting en tarifering met ingang
van 1 janari 2009 kunnen worden ingevoerd.



Vergelijking markttarieven: Bijlage 2

Onderstaande vergelijkingen zijn gebaseerd op de lokale verordeningen 2006 voor de afname van
èèn kraam van 10 m2 per marktdag

Overzicht markttarieven 2006 div. gemeentes

.

.

Gemeente Prijs kraam per dag (10 m2)

1. Den Haag 6,69
2. Elburg 6,70
3. Winterswijk non food 7,70
4. Dordrecht 7,90
5. Haarlem 7,95
6. Voorst 8,52
7. Alkmaar lokatie Europaplein 9,00
8. Heemstede 10,00
9. Oss 10,00
10. Amstelveen 10,20
11. Winterswijk etenswaar 10,50
12. Amersfoort 11,10
13. Leiden 13,36
14. Alkmaar lokatie Ged.
Nieuwesloot

13,40

15. Utrecht 16,00



Afdeling Vergunningen en Toezicht Portefeuillehouder BS
Bijlage 3

Sector Stedelijke Ontwikkeling Beleidstaak Economische Zaken

Productnr. 54 Programma.domein 06.02.03

Budgethouder Hoofd Vergunningen en Toezicht Functie GCV 310

Product Markten

Kostenplaats/ econ. Omschrijving Rekening Rekening Begroot Realisatie In % Prognose
kostensoortnr. cat. 2005 2006 2007 1e kwartaal'2007 Moet zijn 25% Prognose In % Opmerkingen

Lasten
Indirecte kosten

185029.5302 185029 5302 6.2 -Doorbelaste personeelskosten uren x tarief 288.018 330.414 303.253 87.111 29 348.444 115
185029.5401 185029 5401 6.2 -Doorbelaste interne kosten SO 8.336 28.515

Directe kosten
Weekmarkten

185029.4205.10 185029 4205 10 3.1 -Electraverbruik 1.086 4.195 1.500 1.440 96 5.760 384
185029.4406.10 185029 4406 10 3,4 -Frisdranken, koffie en thee 198
185029.4497.10 185029 4497 10 3.4 -Spaarnelanden: veegkosten 101.483 90.000 0 90.000 100 Rekening volgt later
185029.4510.10 185029 4510 10 3,4 -Huren diversen 100

185029.4651/2.10 185029 4651 10 3.4 -Aanschaf en beheer software 553 3.858 5.000 1.253 25 5.012 100
185029.4689.10 185029 4689 10 3.4 -Parkeerbelasting weekmarkten
185029.4669.10 185029 4669 10 3.4 -Onderhoud terreinen markten en toezicht vuilafvoer 95.616 7.600 250 3 7.600 100
185029.6209.10 185029 6209 10 6.3 -FD: overige dienstverlening 116 2.899
185029.6353.10 185029 6353 10 6.3 -SB: veegkosten 810
185029.6303.10 185029 6303 10 6.3 -PD: gedetacheerd personeel 2.419

Jaarmarkten
185029.4497.20 185029 4497 20 3.4 -Spaarnelanden: veegkosten 1.187
185029.4669.20 185029 4669 20 3.4 -Overige diensten jaarmarkten (kerst, luikak) 36.716 13.079 3.200 467 15 3.200 100
185029.6011.20 185029 6011 20 6.3 -BRW: overige dienstverlening 530 48
185029.6353.20 185029 6353 20 6,3 -SB: veegkosten 2.950
185029.6209.20 185029 6209 20 6.3 -FD: overige dienstverlening 2.074

Themamarkten
185029.4669.30 185029 4669 30 3.4 -Overige diensten themamarkten 115 300 1.600 0 0 0

Totale lasten 435.579 490.036 412.153 90.521 22 460.016 112

Baten
Weekmarkten

185029.8191.10 185029 8191 10 3.2 -Staangelden markten, reguliere 292.216 285.928 250.000 61.991 25 250.000 100
185029.8478.10 185029 8478 10 3.2 -Overige baten goederen en diensten 641 670

Jaarmarkten
185029.8191.20 185029 8191 20 3.2 -Staangelden jaarmarkten (luilak, kerst) 28.562 22.579 32.000 0 32.000 100

Themamarkten
185029.8191.30 185029 8191 30 3.2 -Staangelden themamarkten 16.741 11.643 17.000 0 17.000 100

185029.8171 185029 8171 3.2 -Staangelden bloemencorso 50- 0
Totale baten 338.110 320.820 299.000 61.991 21 299.000 100

185029.5991 185029 5991 Totaal t.l.v. concern 97.469 169.216 113.153 28.530 25 161.016 142

Personeelskosten = 76 % van de totale kosten
Schoonmaakkosten = 20 % van de totale kosten



Bijlage 4

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2008

Artikel 1.
Aard van de heffing.
Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het beschikbaar stellen van een
standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de Haarlemse markten.

Artikel 2.
Belastingplicht.
Het recht wordt geheven aan:
1. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is

verleend een standplaats in te nemen op de weekmarkt en op grond daarvan verplicht zijn
gesteld een abonnement op de marktgelden te nemen.

2. die vaste vergunninghouders, aan wie incidenteel door of namens het college van
burgemeester en wethouders toestemming is verleend om buiten de reeds vergunde
afmeting extra ruimte op het marktterrein van de weekmarkt in te nemen.

3. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders toestemming is
verleend op de weekmarkt een dagplaats of standwerkersplaats in te nemen.

4. diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is
verleend om een plaats in te nemen op een van de jaarmarkten.

Artikel 3.
Grondslag en tarief.
1. Marktgelden worden per marktdag geheven voor:

a. een standplaats op een Haarlemse weekmarkt met als minimale standaardmaat de
kraam: 10 vierkante meter ingenomen ruimte. (lengte 4 meter, diepte 2,5 meter);
Het tarief bedraagt€ 0,94 per m2. Dat betekent per kraam of equivalent daarvan (ook wel 
genaamd marktbon) een bedrag van€ 9,40.
b. een standwerkersplaats met de in het standwerkersreglement opgenomen maximale
standaardmaat van 3 meter frontbreedte en een diepte van 2,5 meter het vaste bedrag van
€ 9,40. 
c. een standplaats op de Haarlemse Kerstmarkt met als standaardmaat de kraam:
€ 65,00. Voor de verkoop van voedsel en/of dranken geldt op deze markt een prijs per 
strekkende meter frontbreedte van€ 25,00.
d. een standplaats op de Haarlemse Luilakmarkt met als standaardmaat de kraam:
€  88,00. Een grondplaats per strekkende meter: € 22,00. Voor de verkoop van voedsel 
en/of dranken geldt op deze markt een prijs per strekkende meter frontbreedte van€ 
27,50.

2. Op de Marktgelden wordt een toeslag, exclusief BTW, gelegd voor het gebruik van het
elektriciteitsnet wat ten behoeve van de weekmarkten beschikbaar is:
a. Diegene die per weekmarktdag meer stroom afneemt dan 3 kw (de grootverbruiker) is
verplicht hiertoe een aparte verbruiksovereenkomst met de gemeente af te sluiten. Het
tarief bedraagt € 0,20 per kw verbruik. Betaling geschiedt hiervoor per kwartaal. 



Hiervoor wordt een acceptgiro toegestuurd. Deze dient te zijn voldaan voor de helft van
het kwartaal waar de acceptgiro betrekking op heeft is verlopen.
b. Voor diegene, die minder dan 3 kw per dag afneemt (de gewone gebruiker), wordt een
toeslag geheven van€ 0,06 per vierkante meter per marktdag.
Dat betekent per standaardmaat van 10 m2 (kraam of equivalent daarvan) een bedrag van
€ 0,60, ongeacht of er daadwerkelijk stroom wordt afgenomen.
c. In de vergoeding voor de jaarmarkten is het gebruik van het elektriciteitsnet
opgenomen.

Artikel 4.
Heffing van de marktgelden.
De heffing van de in artikel 1 genoemde marktgelden geschiedt:

a. voor alle vergunninghouders d.m.v. girale betaling.
b. voor eventueel extra ingenomen ruimte d.m.v. contante betaling.
c. voor alle standwerkers en zgn meelopers/lotelingen d.m.v. contante betaling.
d. voor de jaarmarkten d.m.v. girale betaling.

De contante betaling genoemd onder 4b en 4c kan ook worden voldaan middels een mobiel
pinautomaat, indien beschikbaar.

Artikel 5.
Uitvoeringsregels giraal betalen.
1. De in artikel 4a genoemde girale betaling wordt, per markt afzonderlijk, door het

college van burgemeester en wethouders verplicht gesteld voor vergunninghouders en
kan worden voldaan:
a. per kwartaalabonnement. In dit geval zal er per kwartaal 2 marktdagen korting

worden berekend op de te betalen marktgelden. Deze korting wordt berekend om
te compenseren voor afwezigheid (vakantie, ziekte). Het kwartaaltarief voor een
m2 ingenomen ruimte bestaat dan uit 13 marktdagen minus 2 marktdagen korting
= 11 x€0,94 =  €10,34.
Voor de reguliere stroomverbruiker komt daar per kwartaal 11 maal€ 0,06 ex 
BTW als toeslag per m2 bij voor de stroomvoorziening. Dat brengt het
kwartaalbedrag per m2 op € 11,-
De grootverbruikers van electriciteit krijgen elk kwartaal een aparte rekening voor
het stroomgebruik.

b. De vergunninghouder kan het college schriftelijk verzoeken de marktgelden per
maandabonnement te mogen voldoen. In dit geval zal er 0,5 marktdag korting
worden berekend op de te betalen marktgelden. Het maandtarief is gekoppeld aan
de kalendermaanden, en zal bestaan uit evenveel weken als er weekdagen in
kwestie binnen de maand in kwestie vallen. In het geval dat een maand dus
bijvoorbeeld 5 maandag(markt)en telt, zal er 5 marktdagen minus 0,5 marktdag =
4,5 marktdag in rekening worden gebracht.

c. In het geval van de jaarmarkten per vooraf te betalen factuur/acceptgiro. Er
ontstaat pas recht op een plaats als betaling volledig en tijdig is voldaan.

2. De in artikel 5.1 a en 5.1 b genoemde vergunninghouders wordt voor aanvang van elke
maand of kwartaal, afhankelijk van de abonnementskeuze, een acceptgiro toegestuurd.
Deze dient te zijn voldaan voor de helft van de maand of het kwartaal waar de
acceptgiro betrekking op heeft is verlopen.



3. Voor die (feest)dagen waarvan in het marktreglement is vastgelegd dat er geen
weekmarkt gehouden wordt zal geen marktgeld worden berekend.

4. Voor die marktdagen dat de markt verplaatst wordt zal het marktgeld niet in het girale
abonnement worden opgenomen, maar op de marktdag zelf contant worden geind.
Indien er niet voor aanvang van een abonnementsperiode bekend was dat er sprake zou
zijn van een marktverplaatsing zal deze dag voor de afwezigen met de daaropvolgende
termijn worden verrekend.

Artikel 6.
Ontheffing en restitutie.
1. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten op schriftelijk verzoek van

de vergunninghouder vermindering van de geheven marktgelden te verlenen:
a. indien een vergunninghouder als gevolg van ziekte, aantoonbaar gemaakt middels
een geneeskundige verklaring, of bedrijfsopheffing, aantoonbaar gemaakt middels een
opgave van de Kamer van Koophandel en fabrieken, geen gebruik heeft kunnen maken
van de hem of haar vergunde standplaats gedurende de gehele of een gedeelte van de
periode van een abonnementstermijn.
b. indien een vergunninghouder het recht op standplaats opzegt (ongeacht de reden) en
om deze reden gedurende de gehele of een gedeelte van een abonnementstermijn geen
gebruik meer maakt van de hem of haar vergunde standplaats.
c. ingeval van overlijden van een vergunninghouder, mits de vergunning niet kan
worden overgenomen volgens de daartoe in het marktreglement vastgelegde regels. In
dit geval zal op schriftelijk verzoek van de erfgenamen vermindering van de gehele of
een gedeelte van de periode van een abonnementstermijn kunnen worden verleend.

2. Deze ontheffing danwel restitutie bedraagt een som, evenredig aan het aantal
marktdagen binnen de betreffende abonnementstermijn waarop de standplaats niet
door de standplaatshouder is ingenomen op voorwaarde dat deze zich niet door
anderen heeft laten vervangen.

Artikel 7.
Kwijtschelding.
Bij de invordering van de marktgelden wordt in principe geen kwijtschelding verleend, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8.
Uitvoeringsregels contante betaling.
De in artikel 4.1 b en 4.1 c genoemde contante betaling dient per markt afzonderlijk en op
eerste aanvraag direct contant of, indien beschikbaar, per mobiel pinautomaat bij de
marktmeester te worden voldaan. Hier wordt een schriftelijke kennisgeving voor afgegeven in
de vorm van een doorlopend genummerde bonnenreeks of andere schriftuur.

Artikel 9.
Sanctionering.
Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het verschuldigde marktgeld verliest een
standplaatshouder direct het recht op het innemen van een plek op de markt in kwestie.
Eventueel nog openstaande rekeningen betreffende verschuldigd marktgeld zullen middels
incasso en deurwaarder alsnog worden gevorderd.



Artikel 10.
Marktreglement.
Naast het bepaalde in deze verordening blijft het Haarlems Marktreglement, onderdeel van de
Algemeen Plaatselijke Verordening, onverminderd van kracht.

Artikel 11.
Nadere regels.
Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en invordering van de hier genoemde rechten.

Artikel 12.
Inwerkingtreding en citeertitel
1. De verordening marktgelden 2007, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2006,
wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.
2. Deze verordening kan worden geciteerd als “verordening marktgelden 2008” en treedt in 
werking op 1 januari 2008.



Onderwerp: nota marktgelden en verordening marktgelden 2008

1 Inhoud van het voorstel
Het College heeft op 26 juni 2007 uitgesproken dat voor de markten in Haarlem
het uitgangspunt is dat deze kostendekkend worden georganiseerd en heeft de
afdeling Vergunningen en Toezicht opdracht gegeven om met een voorstel te
komen. Het voorstel houdt een verlaging van de kosten in en een gefaseerde
verhoging van het markttarief. Tevens wordt er een nieuwe manier van betalen
(n.l. giraal) ingevoerd alsmede nieuwe uitvoeringsregels hieromtrent.
Daarnaast wordt gebruik en verbruik van de in het bezit van de gemeente
gekomen elektravoorzieningen geregeld.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Kaderstellend en controlerend
Aanleiding is de structurele overschrijding van de marktbegroting de

afgelopen jaren en de wens om de markten kostendekkend te organiseren.

3 Samenvatting
Doelstelling is kostendekkend georganiseerde markten.
Een onmiddellijke kostendekkendheid vergt een verhoging van het

markttarief naar€ 10,50 per kraam per dag. Voorgesteld wordt om het 
tarief nu te verhogen naar€ 9,40 per kraam per dag, en inkomsten en
uitgaven goed te monitoren in het komende jaar. Over een jaar zal worden
bezien in welke mate het markttarief aangepast moet worden.

4 Financiële paragraaf
Aan het verhogen van de marktgelden en dus van de inkomsten van product

54 zijn geen negatieve consequenties verbonden. Wel bestaat de kans dat
een beperkt aantal kooplieden niet op de Haarlemse markt blijft als giraal
betalen verplicht wordt gesteld. Bij het niet verhogen van de marktgelden
zal kostendekkendheid voor produkt 54 echter niet bereikt kunnen worden,
en zal er daardoor een blijvend beroep op de algemene middelen moeten
worden gedaan.

5 Participatie / communicatie
 S.O. afdeling Middelen en Concernafdeling Financiën zijn akkoord.
De burgemeester heeft contact gehad met de marktcommissie, het

belanghebbendenadviesorgaan. De marktcommissie heeft een advies
uitgebracht, en dat heeft geleid tot aanpassing van het voorstel.

6 Planning
Gezien de gewenste aanpassing van de marktgeldverordening is een

spoedige behandeling gewenst.

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)



Wij stellen de raad voor:

1. Akkoord te gaan met verhoging van de markttarieven conform de
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008.

2. Akkoord te gaan met de heffing van electragelden op de wijze zoals
opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2008.

3. Akkoord te gaan met het besluit tot giraal innen van marktgelden en
electragelden zoals opgenomen in de verordening op de heffing en
invordering van marktgelden 2008.

4. In te stemmen met een gefaseerde aanpak richting kostendekkendheid en
voor 2008 een nog niet geheel kostendekkende uitvoering van de markten
te accepteren.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De markttarieven ingaande 1 januari 2008 te verhogen conform de verordening
op de heffing en invordering van marktgelden 2008.

2. De electragelden te heffen op de wijze zoals opgenomen in de verordening op
de heffing en invordering van marktgelden 2008.

3. De marktgelden en electragelden met ingang van 1 januari 2008 giraal te gaan
innen zoals opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2008.

4. Tot een gefaseerde aanpak richting kostendekkendheid van de markten, en
accepteert voor 2008 een nog niet geheel kostendekkende uitvoering van de
markten.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


