
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

  

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. 

 

Participatie / communicatie 

 S.O. afdeling Middelen en Concernafdeling Financiën zijn akkoord. 
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 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. 

 

Planning 

 Gezien de gewenste aanpassing van de marktgeldverordening is een spoedige 

behandeling gewenst. 

 

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. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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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 …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  



 

019/2008 

019-4 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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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. 
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