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Aan de leden van de gemeenteraad van Weert

Weert, 12 december 2079

Onderwerp : precariobelasting

Geachte raadsleden,

In de vergadering van de raadscommissie Middelen & Bestuur op 10 december 2019 is de
volgende vraag gesteld:

Betekent het dat, door de in de Verordening precariobelastingen op te nemen vrijstelling,
zoals genoemd onder artikel 4 (Vrijstellingen) lid 11, geen precariobelasting verschuldigd
is voor sportverenigingen met een eigen kantine en terras op gemeentegrond?

In deze brief geef ik u antwoord op uw vraag

De gemeente heft precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond.
De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op
of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Terrassen zijn daar
voorbeeld van.

Artikel 4, elfde lid, verordening precariobelasting 2O2O voorziet inderdaad in een dergelijke
door u genoemde vrijstelling (terras bij kantine sportvereniging) mits er sprake is van een
niet commerciële activiteit. Het gaat hier dan om activiteiten die geen individueel,
persoonlijk of groepswinstoogmerk hebben en niet bedrijfsmatig van aard zijn, niet mede
door commerciële bedrijven zijn ontplooid, en georganiseerd door stichtingen en
verenigingen, waarvan de inkomsten worden aangewend om de continuiteit van de eigen
activiteiten te waarborgen of worden ingezet voor een maatschappelijk doel.

Deze voorgestelde vrijstelling is echter door middel van een erratum
belastingverordeningen Weert 2O2O op voorstel van het college ingetrokken. Dit vindt zijn
oorzaak in het volgende.

Nadat het college de raadsvoorstellen over de concept legestarieventabel 2020 en de
concept verordening precariobelasting 2020 ter vaststelling door de raad had aangeboden
is gebleken dat een tweetal specifieke onderdelen daarvan vooruit liepen op nieuw nog
door de raad vast te stellen materieel evenementenbeleid. Deze volgorde is niet wenselijk.

De toepassing van de nieuwe leges voor evenementenvergunningen en nieuwe
vrijstellingen precariobelasting zijn dan nog in afwachting van het nieuwe
evenementenbeleid.
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