RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Nieuwkoop;
gelezen het voorstel 13.22648 van het college van burgemeester en wethouders van 5-112013.
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van
standplaatsen
Artikel 1 Belastbaar feit
Terzake van het houden van een standplaats voor verkoop van eet- of koopwaren of tot het
aanbieden of verrichten van diensten op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond,
anders dan voor een eigen winkel of anders dan als bedoeld in de Verordening op de heffing en
de invordering van marktgelden, wordt onder de naam van standplaatsrecht een recht geheven
overeenkomstig de navolgende bepalingen.
Artikel 2 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de standplaatshouder. Als standplaatshouder wordt beschouwd een
ieder aan wie door het bevoegde gezag vergunning is verleend een standplaats in te nemen.
Artikel 3 Heffingsgrondslag en tarief
1. Het recht wordt geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in Hoofdstuk
12 van de bij deze verordening behorende en nader vastgestelde “Tarieventabel
gemeentelijke belastingen en heffingen”, zoals die geldt voor het betreffende belastingjaar.
2. Indien een dagplaats niet wordt ingenomen, wordt geen ontheffing verleend.
3. Het recht is exclusief een bijdrage voor elektra.
Artikel 4 Wijze van heffing
Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.
Artikel 5 Tijdstip van betaling
De rechten voor vaste standplaatsen en dagplaatsen moeten worden betaald binnen een maand
na de dagtekening van de nota.
Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de rechten.
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Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2013’ van 20 december 2012, vastgesteld door de
raad van de gemeente Nieuwkoop, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid
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.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening standplaatsrecht’.
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