Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste heffing
en invordering mogelijk te maken. In december 2019 is ook de ‘Verordening op de heffing en
invordering van marktgeld 2020’ door de raad vastgesteld.
Destijds kon nog niemand vermoeden dat het coronavirus in 2020 zo’n enorme impact zou gaan
hebben. Vanwege de coronamaatregelen is 2020 voor de ondernemers in Roosendaal een moeilijk
jaar. Om de ondernemers tegemoet te komen heeft het college besloten om over het 3e en 4e kwartaal
van 2020 geen marktgelden te heffen. Dit is verwerkt in de raadsmededeling Update Financieel Beeld
2020.
Om dit besluit ook juridisch goed te verwerken, moet de vastgestelde Verordening op de heffing en
invordering van marktgeld 2020 per 1 juli 2020 ingetrokken worden.
Beoogd effect
Het intrekken van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020 per 1 juli 2020,
zodat er een juridische basis ontstaat om geen marktgeld te heffen over het 3e en 4e kwartaal van
2020.
Argumenten
1.1 Dit is verplicht
Conform artikel 216 van de Gemeentewet besluit de raad tot het wijzigen of afschaffen van een
gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening.
Omdat in de vastgestelde verordening marktgeld 2020 is opgenomen dat de gemeente over heel 2020
marktgeld gaat heffen, moet deze verordening per 1 juli 2020 ingetrokken worden. Hiertoe dient de
Verordening tot intrekking van de Verordening marktgeld 2020.
Kanttekeningen
1. Er dient tijdig een besluit te worden genomen
Door de raad dient vóór 1 januari 2021 een besluit te worden genomen. Vaststelling door de raad is
nu voorzien op 17 december 2020.
2. Aanslagen 3e kwartaal reeds verstuurd
Het collegebesluit om geen marktgelden te innen over het 3e en 4e kwartaal is genomen na het
opleggen van de aanslagen voor het 3e kwartaal.
Door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), die voor onze gemeente de heffing en inning
van marktgeld uitvoert, zullen na het raadsbesluit de reeds geïnde marktgelden over het 3e kwartaal
terugbetaald worden aan de marktkooplieden.
Financiën
Het niet innen van marktgelden in het 3e en 4e kwartaal van 2020 zorgt voor een nadeel op onze
gemeentebegroting van € 20.000 per kwartaal. In de Raadsmededeling Update Financieel Beeld 2020
is abusievelijk uitgegaan van een totaal nadeel van € 20.000; dit moet dus € 40.000 zijn.
Communicatie
Na vaststelling van het intrekkingsbesluit wordt dit bekend gemaakt op
www.officielebekendmakingen.nl.
Ook zal de intrekking gepubliceerd worden op de website van de BWB.
De marktkooplieden worden op de hoogte gebracht van het voorstel om geen marktgeld te innen over
het 3e en 4e kwartaal 2020.
Bijlagen
1. Verordening tot intrekking van de verordening marktgeld 2020 Roosendaal

