Documentnummer: BW/19 - 329513
De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober
2019;

besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot wijziging van de ‘Verordening op de heffing en de invordering van
marktgeld 2009’.
Artikel I
Artikel 3, lid 1 Tarieven wordt gewijzigd in:
Artikel 3 Tarieven
1

Het recht bedraagt voor:
a

het toewijzen van een vaste standplaats als bedoeld in artikel 1 van de
marktverordening gemeente Vught 2011, tijdens markturen, per dag of
gedeelte van een dag, voor elke strekkende meter in te nemen
gemeentegrond, € 1,68;

b

het toewijzen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de
marktverordening gemeente Vught 2011, tijdens markturen, per dag of
een gedeelte van een dag, voor elke strekkende meter in te nemen
gemeentegrond € 1,92.

Artikel II
Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders vervalt:
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Artikel III
Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel wordt vernummerd tot
artikel 8 en komt als volgt te luiden:
Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.

De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgeld in de gemeente

Vught’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij
raadsbesluit van 18 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari
2009, 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 2020.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld’

Artikel IV
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze
verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die
zich voor 1 januari 2020 hebben voorgedaan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.
de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,
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E. Verschuren

R.J. van de Mortel
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