
 
Agendapunt 7c 

AMENDEMENT 

  Niet verhogen van de precariobelasting met het inflatiepercentage van 2,8% 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2022, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2023. 
 
Besluit:  
 
1. Vast te stellen: 

a. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023. 
b. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023. 
c. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel precariobelasting. 
d. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023, inclusief de bijbehorende 

tarieventabel marktgeld. 
e. De verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Roosendaal 2022, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel leges en ROEB-lijst 2023. 
f. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023, inclusief de bijbehorende 

tarieventabel rioolheffing. 
g. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel afvalstoffenheffing. 
h. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart. 
i. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023. 
j. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2023. 

 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
1. De precariobelasting in 2023 niet wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 2,8%;  

2. Het tekort van € 3.200,- , dat door het niet verhogen van de precariobelasting in 2023 ontstaat, 

wordt gedekt uit de algemene reserve.’ 

3. De structurele effecten van het niet-indexeren van de precariotarieven (ca. € 3.500 per jaar, 

vanaf 2024)  worden gedekt uit het begrotingssaldo; 

4. Het niet verhogen van de precariobelasting in 2023 wordt verwerkt in de tarieventabel 

behorende bij de ‘Verordening precariobelasting Roosendaal 2023’ conform bijlage bij dit 

amendement. 

 

Namens,  
 
VVD, Menno Nefs 
VLP Roosendaal, Wilbert Brouwers 
Forum voor Democratie, Corrie van Leerzem 
Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek 
BurgerBelangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
D66, Bejar Taher 
 



Tarieventabel precariobelasting 2023  

behorende bij de ‘Verordening precariobelasting Roosendaal 2023’. 

Hoofdstuk 1 Bouwwerken  Tarief 

Terzake van de uitvoering van enig bouw of sloopwerk bedraagt de 

belasting: 

  

a. voor het hebben van een schutting, of afrastering, per m² 

van de door deze schutting of afrastering van de openbare 

dienst onttrokken gemeentegrond, per week  

€ 1,40 

b. voor het hebben van steigers, containers, loodsen, keten of 

andere tijdelijke bouwobjecten, steen of andere materialen, 

hetzij opgeslagen op de openbare gemeentegrond of op 

daarop staande voertuigen, per m², per week 

€ 1,40 

een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld onder a 

of b tenminste bedraagt. 

€ 10,00 

 

Hoofdstuk 2 Rails  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van rails, met uitzondering 

van die voor openbare middelen van vervoer, per strekkende meter 

dubbelspoor: 

  

a. per maand  € 1,65 

•    met een minimum van € 12,00 

•    en een maximum van € 181,15 

b. per jaar € 10,00 

•    met een minimum van  € 71,75 

•    en een maximum van € 1.108,00 

 

Hoofdstuk 3 Elektrische leidingen, kabels enz.  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een particuliere 

elektrische of andere leiding, kabel of telefoondraad, per 

strekkende meter, per jaar; 

€ 1,65 

•    met een maximum voor het gehele object van  € 682,25 

 

 

Hoofdstuk 4 Buizen en kokers  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een buis of koker, met 

uitzondering van die, welke bestemd zijn voor de afvoer van huis- 

of hemelwater of fecaliën per strekkende meter, per jaar  

€ 10,05 

•    met een minimum van  € 22,65 

•    en een maximum van € 2.015,85 



 

Hoofdstuk 5 Terras  Tarief 

Het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond als terras voor een café, restaurant, lunchroom of 

een dergelijke lokaliteit, per m2: 

  

1. Gelegen aan de Noordzijde Markt:   

a. Eilandterras, middendeel Markt; € 29,10 

b. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 58,50 

c. Gevelterras gehele jaar € 68,90 

2. Gelegen aan de Zuidzijde Markt:   

a. Eilandterras, middendeel Markt; € 29,10 

b. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 34,70 

c. Gevelterras gehele jaar € 42,00 

3. Gelegen aan de Nieuwe Markt, Dr. Brabersstraat, Raadhuisstraat, 

De Roselaer, Tongerloplein, Bloemenmarkt, Kade, Molenstraat 

(westzijde tot Burg. Prinsensingel) en Roselaarplein: 

  

a. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 34,70 

b. Gevelterras gehele jaar € 42,00 

     c.   Eilandterras € 17,30 

4. Gelegen aan de strook langs het gevelterras aan de noordzijde 

van de Markt, bij de fontein naast het Raadhuis, bij de Sint Jan 

kerk, bij het Tongerloplein, in de Kerkstraat en op de Markt in 

Wouw (onder de bomen): 

  

a. Vrij en open terras € 0,00 

5. Alle overige locaties, voor zover niet vallend onder 5.1, 5.2, 5.3 

en 5.4: 

  

a. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 23,65 

b. Gevelterras gehele jaar € 31,55 

 

 

Hoofdstuk 6 Standplaats verkoopinrichtingen  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een vaste standplaats 

met een wagen of een kraam of een dergelijke inrichting voor de 

verkoop van patates-frites, oliebollen of andere eetwaren of voor 

de verkoop van dranken, behalve in de gevallen, waarin marktgeld 

verschuldigd is: 

  

1.  In Roosendaal:   

a. voor een week € 86,00 



b. voor een maand € 216,25 

c. voor een jaar € 1.292,05 

2. In de dorpen Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en 

Moerstraten: 

  

a. voor een week € 43,30 

b. voor een maand € 108,10 

c. voor een jaar € 646,00 

 

Hoofdstuk 7 Uitstalling goederen  Tarief 

De belasting bedraagt voor het uitstallen van goederen op voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² ingenomen 

plaatsruimte, per jaar 

€ 86,00 

 

Hoofdstuk 8 Overige gevallen  Tarief 

De belasting bedraagt, voor zover daaromtrent in voorgaande 

hoofdstukken of andere gemeentelijke verordeningen niet 

uitdrukkelijk tarieven zijn vastgesteld, voor het gebruik of genot 

van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m2 

ingenomen plaatsruimte: 

  

a. voor een dag € 2,80 

b. voor een week € 5,55 

c. voor een maand € 12,60 

d. voor een jaar € 76,35 

een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld onder 

a, b of c, tenminste bedraagt: 

€ 11,05 

 

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2022. 

De griffier van de gemeente Roosendaal 

 


