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Dit jaar blijken de opbrengsten voor de toeristenbelasting hoger te zijn dan verwacht, zoals 

aangegeven in de raadsinformatie memo van 18 september 2019. Hierin zijn de oorzaken van 

die stijging beschreven (m.n. meer overnachtingen in de aanslagen). De OFS is in gesprek 

gegaan met de gemeente. Zij vindt de kostenstijging niet billijk en is bang voor de 

concurrentiepositie van de sector. Het college kijkt anders tegen de problematiek aan, maar wil 

wel de besproken alternatieven delen met de raad. 

 

Het eerste alternatief is om gewoon vast te houden aan de in juni vastgestelde kadernota. Dat 

betekent dat het tarief voor de toeristenbelasting stijgt met de prijsindex naar € 1,30 per persoon 

per nacht. Hier is mee gerekend in de begroting 2020. 

 

Het tweede alternatief is een voorstel van de OFS om het tarief de laten dalen naar € 0,70. Het 

aanpassen van de verordening toeristenbelasting is destijds gedaan om het eerlijker te maken en 

meer het werkelijk aantal overnachtingen te benaderen, niet om extra inkomsten binnen te 

halen. De OFS interpreteert de afspraak als zou het een budget neutrale actie zijn en claimt om 

die reden een compensatie voor de sector. Dit is verdeeld in een deel voor de jaren 2018/2019 

en een deel voor de komende 2 jaar. Het vertaalt zich in een voorstel om het tarief in 2020 en 

2021te verlagen naar € 0,70 per persoon per nacht en vanaf 2022 naar € 1,00. Volgens onze 

berekeningen heeft dit een negatief effect van ruim € 650.000,- op de begroting van 2020 en 

2021. 

 

Het derde alternatief is een tussenvoorstel waarbij de sector eenmalig wordt gecompenseerd 

voor de, voor sommige ondernemers, onverwachte kostenstijging. De sector beaamt overigens 

dat de verordening tijdig tot stand is gekomen en dat de gemeente hierover heeft 

gecommuniceerd. De OFS heeft berekend dat het om een bedrag van € 350.000,- gaat en dat 

de effecten voor sommige ondernemers groot zijn. De compensatie kan worden vertaald in een 

eenmalige verlaging van het tarief voor 2019 met € 0,30. 

 

Alles gehoord hebbende kiest het college ervoor om vast te houden aan het tarief van € 1,30, 

zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota. Dit is verwerkt in de voorliggende begroting,  
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