Verordening campergeld Coevorden
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No. 2021/1705

De raad van de gemeente Coevorden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 1705;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van campergelden gemeente Coevorden.
(Verordening campergeld Coevorden 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

camperplaats: een gedeelte van de openbare weg, zoals aangegeven in bijlage 1, nabij het
parkeerterrein aan het E D S plein in Coevorden, bestemd om door een camper te worden ingenomen (4
plaatsen);

b.

camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van 2 of meer personen en geschikt voor
kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

c.

gebruiker: degene die een camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:
1. de eigenaar van de camper;
2. in geval van verhuur van de camper: degene op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld (de
huurder);
3. indien geen eigenaar of huurder aanwezig is wordt de gebruiker aangewezen door de persoon belast
met het innen van campergeld

d. etmaal: een periode van 24 uren, gemeten vanaf 16.00 uur ’s middags.

Artikel 2 Gebruik camperplaats
a.
b.

per camperplaats mag uitsluitend één camper worden geplaatst;
een camper mag ten hoogste gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten etmalen een camperplaats
innemen.

Artikel 3 Verplichtingen gebruiker

De gebruiker is verplicht:
a.
b.
c.
d.
e.

er voor te zorgen dat de camperplaats wordt schoongehouden. Bij het schoonhouden dienen de regels en
aanwijzingen die ter zake door de dienstdoende ambtenaar wordt gegeven, te worden opgevolgd;
gebreken aan de camperplaats zo spoedig mogelijk melden aan de dienstdoende ambtenaar;
alle door het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte werkzaamheden in of op de
camperplaats toe te staan;
bij vertrek, de camperplaats zonder gebreken, schoongemaakt en in de oorspronkelijke staat achter te
laten;
honden aan de lijn te houden en hondenpoep van eigen hond op te ruimen.

Artikel 4 Verboden gebruiker
Het is de gebruiker verboden om:
a.
b.

c.

d.
e.

de camperplaats geheel of gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik af te staan;
in of op de camperplaats enigerlei nering of bedrijf uit te oefenen of te laten uitoefenen en/of goederen
en/of afvalstoffen en dergelijke te hebben of op te slaan, welke betrekking hebben op de uitoefening van
enigerlei nering of bedrijf.
In of op de camperplaats voorwerpen of stoffen aanwezig te hebben, welke door gasvorming, brand- of
explosiegevaar, gewicht, lawaai, hinderlijke geur of op enigerlei andere wijze hinder of gevaar
veroorzaken of kunnen veroorzaken, uitgezonderd voorwerpen of stoffen die normaliter aanwezig dienen
te zijn voor het verblijven en verplaatsen van de camper;
In of op de camperplaats aan of bij te bouwen, af te breken of enige andere verandering aan te brengen
dan wel zulks te laten gebeuren;
het in gebruik nemen van barbecues op of rondom de camperplaats.

Artikel 5 Belastbaar feit
Onder de naam ‘campergeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder
begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden.

Artikel 6 Belastingplicht
Het recht als bedoeld in artikel 5 wordt geheven van de gebruiker van een camperplaats.

Artikel 7 Belastingtarief
1.
2.

Het recht als bedoeld in artikel 5 bedraagt voor een onder artikel 1 bedoelde camper € 10,00 per camper
per etmaal, inclusief toeristenbelasting p.p.
De tarieven voor aanvullende diensten zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Dienst

Prijs

Stroom

€ 0,50 per 1kWh (minimale inworp).
Ophogen kan met € 0,10 per 200 Watt.

3. prijs is inclusief BTW.

Artikel 8 Heffingstijdvak
Het heffingstijdvak bedraagt ten minste één etmaal en begint met ingang van de dag waarop de camperplaats
wordt ingenomen.

Artikel 9 Wijze van heffing
Het recht, als bedoeld in artikel 5, wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving
waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Onder schriftelijke kennisgeving wordt mede begrepen een bon, nota
of andere geschrift waarop het verschuldigde campergeld, het tijdvak en de grondslag voor de berekening van
het campergeld wordt vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 10 Tijdstip van betaling
a.

Het recht, als bedoeld in artikel 5, moet worden betaald direct na het uitreiken van de schriftelijke
kennisgeving of, als de kennisgeving wordt toegezonden, binnen 14 dagen na dagtekening van de
schriftelijke kennisgeving.

b.

De contante betaling of pin betaling wordt geïnd door een medewerker van de Stichting Veiligheidszorg of
een medewerker van de gemeente belast met het innen van het campergeld.

c.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de inde voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
a.
b.
c.

het recht als bedoeld in artikel 5 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij
de aanvang van de belastingplicht;
indien de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor een volledige
etmaal;
indien de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op een gedeeltelijke
ontheffing van het verschuldigde recht.

Artikel 12 Kwijtschelding
Bij de invordering van campergeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van campergeld.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.
3.

De datum van ingang van de heffing is de eerste dag na die van de bekendmaking.
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Verordening campergeld Coevorden 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 9 november 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

R. Bergsma

J. Kuipers-Meijering

Bijlage 1 Situering gemeentelijke camperlocatie gemeente Coevorden

