
Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2016       

Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien  
deze verschuldigd is.

1.0 Het tarief van een standplaats bedraagt voor het gebruik 
van onderstaande locaties  

dagtarief jaartarief 
per dag 

Locatie  in de week
1.1 Binnenstad  € 32,00        € 1.599,50  
1.2 De Bongerd 1 en 2  € 21,50        € 1.073,30  
1.3 Dichteren  € 14,20        € 707,75     
1.4 De Huet (Slotlaan)  € 11,25        € 559,95     
1.5 Surinameplein  € 10,25        € 510,70     
1.6 Oosseld  € 12,15        € 606,70     
1.7 Overstegen 1 en 2  € 13,30        € 663,70     
1.8 Ganderije € 9,80          € 490,00     
1.9 Nieuw Wehl  € 7,00          € 347,45     
1.10 de Veentjes € 8,45          € 420,00     
1.11 Wehl € 7,00          € 347,45     
1.12 Locaties grenzend aan de binnenstad € 32,00        € 1.599,50  
1.13 Overige locaties € 11,20        € 557,40     

2.1 De tarieven genoemd onder 1.1 tot en met 1.13 worden  
bij gebruik van elektra verhoogd met  € 3,80          € 186,70     

2.2 Het tarief bedraagt voor het gebruik van elektra middels   
de stroomkast op het Simonsplein per dag:  € 31,65        

3.0 Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen  
onder, op of boven een terras, voor    

3.1 een terras in de gebieden met horecaconcentratie    per m² € 27,55       
3.2 een terras in het overige deel van het voetgangersgebied    per m² € 21,65       
3.3 overige terassen    per m² € 16,65       

4.0 Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van   
betaald parkeren parkeerplaatsen, anders dan voor    
het parkeren van een voertuig;  
voor het gebruik van:  

4.1 parkeerplaatsen centrum per dag € 9,60        
(zie Verordening parkeerbelastingen)  per week € 48,00       

per maand € 192,00     
4.2 parkeerplaatsen ring 1  per dag € 7,20        

(zie Verordening parkeerbelastingen)  per week € 36,00       
per maand € 144,00     

4.3 parkeerplaatsen ring 2   per dag € 6,00        
(zie Verordening parkeerbelastingen)   per week € 30,00       

per maand € 120,00     
4.4 parkeerplaatsen ring 3 per dag € 4,80        

(zie Verordening parkeerbelastingen) per week € 24,00       
per maand € 96,00       

4.5 parkeerplaatsen overig  per dag € 2,40        
(zie Verordening parkeerbelastingen)  per week € 12,00       

per maand € 48,00       

Behoort bij besluit van de raad van 17 december 2015         
Mij bekend,   

de griffier   



in de week


