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2 7 OKT. 202ÛStemming, d.d.
O aangenomen 
O verworpen 
D overgenomen 

Qj ingetrokken vóór stemming

Amendement voor de raadsvergadering van 27 oktober 2020

Agendapunt :

Onderwerp : Toeristenbelasting

Aan de raad.

De raad van de gemeente Schagen ín vergadering bijeen.

Overwegende dat:
De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) en de recreatiesector meermaals hebben 
aangegeven problemen te ervaren door de gewijzigde Verordening toeristen 
belasting van 2018 en de daarbij komende onzekerheden vanwege de coronacrisis. 
Bij Artikel 4 Vrijstellingen, de mogelijkheid bestaat kinderen tot 16 jaar vrij te stellen 
van toeristenbelasting door een extra punt (c) toe te voegen.

stellen ondergetekenden voor artikel 4van het bij het voorstel behorende
ontwerpbesluit, te weten:

Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. Door degene, die:
a. Als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van 

zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of ouden van dagen verblijft, 
alsmede verblijf in zorgboerderijen e.d. waarbij het verblijf wordt vergoed uit de 
AWBZ of een PGB,;

b. Verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van ter beschikking 
houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd en betaalt;
Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de 
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 
8, letters c, d, f, g, h, van voorgenoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf 
houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder 
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.



Te wijzigen in:

Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. Door degene, die:
a. Als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van 

zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of ouden van dagen verblijft, 
alsmede verblijf in zorgboerderijen e.d. waarbij het verblijf wordt vergoed uit de 
AWBZ of een PGB,;

b. Verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van ter beschikking 
houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd en betaalt;
Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de 
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 
8, letters c, d, f, g, h, van voorgenoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf 
houdf in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder 
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

c. beneden de 16 jaar zijn bij aanvang van overnachting.

Toelichting:
Hiermee komt u de ondernemer deels tegemoet en straalt u uit een kindvriendelijke 
gemeente te zijn.

Naam/fractie/handtekening
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