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Onderwerp Toeristenbelasting

Publiekssa menvatting
De gemeenteraad heeft de verordening toeristenbelasting 2021 vastgesteld. Het tarief 2021 stijgt van 
C 1,30 naar C 1,32. Daarnaast wordt voor de verordening 2022 een onderzoek gedaan naar 
tariefdifferentiatie.

Voorgesteld besluit
Akkoord gaan om het tarief 2021 van de toeristenbelasting te laten stijgen met de inflatie. En akkoord 
gaan met een onderzoek voor 2022 naar tariefdifferentiatie.

Aanleiding
Het vorige voorstel voor de toeristenbelasting stond 15 september 2020 op uw agenda en is tijdens die 
raadsvergadering teruggenomen. Hierbij ontvangt u het aangepaste raadsvoorstel toeristenbelasting. 
In dit voorstel zijn de signalen vanuit de raad en van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
betrokken.

De OFS heeft verzocht in de verordening een differentiatie van de tarieven op te nemen.

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.

Belang
U heeft als raad de bevoegdheid om belastingverordeningen vast te stellen, te wijzigen en in te 
trekken.

Centrale vraag
Kunnen we de recreatiesector tegemoet komen m.b.t. de wens die er leeft over de invoering van 
tariefdifferentiatie?
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Beoogd effect voor samenleving
Zoals aangegeven heeft een aantal recreatieondernemers problemen met de toeristenbelasting. Dit 
is meerdere malen aangekaart door de OFS.

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
Zoals aangegeven is het vorige raadsvoorstel toeristenbelasting tijdens de vergadering van 15 
september door de portefeuillehouder teruggenomen. De voorstellen zijn gewijzigd op grond van de 
opmerkingen van de fracties in de oordeelsvormende vergadering.
De verschillen ten opzichte van het vorige voorstel zijn:

» Het tarief één jaar verhogen met het inflatiecijfer in plaats van twee jaar.
» Voor het belastingjaar 2022 een onderzoek doen naar tariefdifferentiatie.
» De optie voor een koppeling met de OZB is niet meer opgenomen in het voorstel.

Tarief verhogen met inflatie
Het is wenselijk om in afwachting van de uitkomst van een onderzoek het tarief in 2021 met de inflatie 
te verhogen van é 1,30 naar C 1,32.

Differentiatie van tarieven
Er is verzocht door de OFS 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. Er zijn dan ook al vele gemeenten die hier 
gebruik van maken. Tevens blijkt, uit de ‘Nota tarieven 2020' van gemeente Hollands Kroon, dat zij dit 
jaar een onderzoek doen naar de invoering van gedifferentieerde tarieven.

Na de diverse opmerkingen van de fracties en de amendementen en moties gezien hebbende, wil 
het college een onderzoek doen naar tariefdifferentiatie. Hierbij zal tevens onderzocht worden wat 
de financiële effecten zijn van een leeftijdsgrens.

In het voorjaar 2021 is dit onderzoek gereed en zal de uitkomst met u worden gedeeld. Hierna kan de 
afweging worden gemaakt hoe en of er gedifferentieerde tarieven worden opgenomen in de 
verordening toeristenbelasting voor het belastingjaar 2022.

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 1,67o, in 2021 naar C 1,32 per persoon per 
overnachting. Dit betekent een hogere opbrengst van C 23.000.

Communicatie van het besluit
De verordening toeristenbelasting 2021 wordt op de gebruikelijke wijze via internet gepubliceerd.
De OFS is geïnformeerd over het voorstel van het college.

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

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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