
Registratienr. 20.032685   GISELLEBRaadsvoorstel 

*20.032685*  0000001189E 

  Gemeenteraad 
   

 
  

 
 

Raadsvoorstel Pagina 1 van 3 
 

 

 

 

  

  

 Raadsvergadering van 15 september 2020  

Datum coll.besl.

Voorstel van

Telefoonnr.

Registratienr.

Onderwerp

  

16 juni 2020 

G. Benit 

0224 – 210  

20.032685 

Toeristenbelasting 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De gemeenteraad heeft de verordening toeristenbelasting 2021 vastgesteld. De gemeenteraad vindt 

het belangrijk dat ook de recreatiesector deze periode zo goed mogelijk doorkomt. Om deze reden 

wordt het tarief de komende twee jaar alleen verhoogd met het inflatiecijfer. Dit geeft duidelijkheid 

aan de ondernemers en maakt het tarief voorspelbaar. Voor 2021 stijgt het tarief daarmee van € 1,30 

naar € 1,32. Het tarief voor 2022 kan pas in mei 2021 berekend worden als het inflatiecijfer bekend is. 

 

 

Voorgesteld besluit 
Akkoord gaan om het tarief van de toeristenbelasting de komende twee jaar te laten stijgen met de 
inflatie. Voor de eerste periode van deze twee jaar de verordening op de heffing en invordering 
toeristenbelasting 2021 vast te stellen. 

 

 

Aanleiding 
leder jaar stelt u de verordening toeristenbelasting vast voor het volgende jaar. U ontvangt dit voorstel 
nu, omdat de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) verzocht heeft om de verordening te wijzigen. 
 
De OFS heeft verzocht in de verordening een differentiatie van de tarieven op te nemen. En tevens 
een koppeling te leggen tussen de stijging van de toeristenbelasting en de onroerende 
zaakbelastingen (OZB). 
 
De aanleiding voor dit verzoek van de OFS zijn de problemen die een deel van de recreatiesector 
ervaart door de gewijzigde Verordening toeristenbelasting van 2018. Een aantal ondernemers dragen 
hierdoor meer toeristenbelasting af dan in het verleden. De recreatiesector int deze toeristenbelasting 
bij de toeristen, maar heeft dit soms al verwerkt in de prijs voor de toeristen.  
 
Tevens wil het college, in aanvulling op de corona maatregelen, de sector enigszins tegemoet 
komen. 
 

Belang 
U heeft als raad de bevoegdheid om belastingverordeningen vast te stellen, te wijzigen en in te 
trekken. 
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Centrale vraag 
Kunnen we de recreatiesector enigszins tegemoet komen rondom het tarief van de 
toeristenbelasting? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
Zoals aangegeven heeft een aantal recreatieondernemers problemen met de toeristenbelasting. Dit 
is meerdere malen aangekaart door de OFS.  
 
Daarbij komt dat ook deze ondernemers momenteel onzekerheden ervaren vanwege de 
coronacrisis. Het beoogd effect is dat de recreatieondernemers en de OFS meer zekerheid krijgen 
over de toeristenbelasting. 

 

Kader 
Op grond van artikel 147 en de artikels uit hoofdstuk XV, De gemeentelijke belastingen, van de 

Gemeentewet mag u deze verordening vaststellen. 

 

Argumentatie 
Tarief verhogen met inflatie 
De recreatiesector heeft momenteel problemen door de coronacrisis.  
 
Het college vindt het belangrijk dat de recreatiesector goed door deze periode komt. Daarom is het 
wenselijk om deze sector nu tegemoet te komen door duidelijkheid te geven voor de komende jaren. 
Daarom is het voorstel om het tarief de komende twee jaar slechts met de inflatie te verhogen. Het 
tarief zal in 2021 stijgen van € 1,30 naar € 1,32.  
 
Het tarief voor 2022 volgt in de zomer van 2021, omdat pas in mei 2021 dat inflatiecijfer bekend is. 
 
 
Vanuit de OFS zijn de volgende twee opties aangedragen om de toeristenbelasting te wijzigen.  
 
Differentiatie van tarieven 
De eerste optie is om een gebaar te maken in de richting van het toeristisch kamperen. Er is 
voorgesteld om een differentiatie van de tarieven toe te passen, omdat de campings het zwaarst 
getroffen zijn door de wijziging van de verordening. 
 
Het is mogelijk om te werken met verschillende tarieven. Uitgangspunt binnen de gemeente Schagen 
is echter altijd geweest dat alle toeristen hetzelfde bedrag aan toeristenbelasting betalen. Alle 
toeristen kunnen immers evenveel gebruik maken van de lokale voorzieningen. 
 
Daarnaast kan de vraag worden gesteld of gedifferentieerde tarieven de oplossing is voor het 
probleem. De ondernemers ontvangen de toeristenbelasting van de toerist en zij dienen dit één op 
één af te dragen aan de gemeente. Wanneer het tarief voor bijvoorbeeld campings lager zou zijn, 
dan betaalt de toerist op een camping dus minder toeristenbelasting. Er is vervolgens géén voordeel 
voor de ondernemer.  
 
We blijven van mening dat iedere toerist dezelfde bijdrage dient te leveren. Daarom is het advies om 
geen nader onderzoek te doen naar differentiatie van de tarieven.  
 
Koppeling aan stijging OZB 
De tweede optie is om de stijging van de toeristenbelasting te koppelen aan de verhoging van de 
OZB. Het tarief in 2020 is € 1,30 per persoon per overnachting. 
 
Het is begrijpelijk dat de recreatiesector een afspraak wil over het tarief. De afgelopen twee jaar is het 
tarief al, net als de OZB, met de inflatie verhoogd. Maar daarentegen is het tarief in de periode van 
2015 tot 2018 in stappen gestegen van € 0,97 naar € 1,25. Ook is er de afgelopen tijd al eens 
gesproken over een stijging van het tarief naar € 1,80. 
 
Een koppeling zou betekenen dat het tarief van de toeristenbelasting zal stijgen met hetzelfde 
percentage als de stijging van de totale opbrengst OZB ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 
de werking van deze koppeling kunnen niet de OZB-tarieven als basis dienen, omdat hierin de stijging 
/ daling van de WOZ-waarden zit verdisconteerd.  
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De komende jaren ontstaan er mogelijk tekorten door de coronacrisis. Verhogen van de 
toeristenbelasting zou dan een oplossing kunnen zijn, terwijl het college niet automatisch ook de OZB 
wil verhogen. Daarom wordt een koppeling met de OZB afgeraden.   

 

Maatschappelijk draagvlak 
De recreatiesector heeft behoefte aan duidelijkheid en wil dat de tarieven voorspelbaar zijn. 

 

Financiële consequenties 
Het tarief van de toeristenbelasting stijgt, door de inflatie van 1,6%, in 2021 naar € 1,32 per persoon per 
overnachting. Dit betekent een hogere opbrengst van € 23.000. Voor het jaar 2022 is de inflatie nog 
niet bekend. We verwachten dit gegeven in mei 2021. 

 

Communicatie van het besluit 
De verordening toeristenbelasting 2021 wordt op de gebruikelijke wijze via internet gepubliceerd.  

De OFS is medio juni 2020 geïnformeerd over het voorstel van het college. 

 

Realisatie van het besluit 
In de rapportages en rekening wordt verantwoording afgelegd. 

 

Voor de wijziging van het tarief 2022 zal zo spoedig mogelijk, nadat de inflatie bekend is, een 

raadsvoorstel aan u worden aangeboden om de verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 
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