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Onderwerp

Kwijtschelding en terugbetaling van in rekening gebrachte kosten voor vergunningen
jaarmarkt.

Voorstel

1. Vergunninghouders/standplaatshouders voor een standplaats op de jaarmarkt op
17 maart 2018 de kosten kwijt te schelden en indien al betaald terug te
betalen.

2. Vergunninghouders middels bijgaande brief in kennis te stellen.

Inleiding

De jaarmarkt op 17 maart 2018 kende uitzonderlijk barre weersomstandigheden. Het
gevolg hiervan was dat een aantal standhouders en veel publiek de jaarmarkt niet heeft
bezocht met als gevolg slechte omzet voor de standplaatshouders.

Beoogd effect/doel

Een financiële tegemoetkoming voor de standhouders en goodwill kweken voor volgend
jaar.

Argumenten

De weersomstandigheden waren dermate slecht dat standhouders amper omzet hadden,
laat staan iets hebben kunnen verdienen. Deze omstandigheden zijn voor de
marktmeester aanleiding om voor te stellen de in rekening gebrachte kosten kwijt te
schelden.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Indien een standhouder op de jaarmarkt standplaats wil innemen dient hij of zij hiervoor
een standplaatsvergunning aan te vragen. Aan deze vergunning zijn kosten verbonden die

bestaan uit leges (€ 57,00), precariobelasting (€ 13,25 per mt) en reclamegeld (€ 7,50).
Aan legeskosten is in totaal€ 1.196,00 in rekening gebracht, aan precariobelasting €
1.696,00 en reclamegeld € 157,00. In totaal dus € 3.049,50. Opgemerkt wordt dat
reclamegeld meteen doorgesluisd wordt naar de reclamecommissie van de markt. Dit zijn
dus geen inkomsten voor de gemeente. De gemeente zou dus met deze actie € 2.892,OO

mislopen.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/ participatie

De vergunninghouders/standplaatshouders worden middels bijgaande concept-brief in
kennis gesteld

Overleg gevoerd met

Intern l
Margot van den Broeke (WH afdelingshoofd)
Huub van Buggenum (VTH marktmeester)
Loet Koppen (afdeling Financiën)

Extern:

Bijlagen
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