Amendement toeristenbelasting 2022
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 29-06-2021
Constaterende dat
• De toeristenbelasting de afgelopen jaren nog nooit (extra) is verhoogd maar uitsluitend is
geïndexeerd;
• Dat alleen de forfaitaire regeling is beëindigd, waardoor het bedrag aan de toeristenbelasting
voor de gemeente is verhoogd, met in de wetenschap dat de toerist of een bedrijf niet meer
is gaan betalen aan toeristenbelasting;
• De woonlasten voor onze inwoners de afgelopen jaren wel steeds fors zijn gestegen, veel
meer dan de inflatiecorrectie. Volgens de Vereniging Eigen Huis voor 2021 met zelfs 4,8
procent;
• We er alles aan moeten doen om verdere (extra) stijging van de woonlasten de komende
jaren voor onze inwoners tot een minimum te beperken;
• We weten dat we als gemeente Schagen jaarlijks grote tekorten hebben op het gebied van
wegen, stoepen, fietspaden en groenvoorzieningen;
• De strandopgangen en strandbewaking steeds meer geld gaan kosten voor onze
gemeenschap;
• We gemiddeld aanzienlijk lager zitten met onze toeristenbelasting dan omliggende
gemeenten en het landelijke gemiddelde (2020 € 1,85);
• Alle niet ingezetenen (toeristen, gasten en buitenlandse werknemers die hier tijdelijk
verblijven) deze toeristenbelasting betalen en niet de agrariërs, toeristische ondernemers en
verhuurders.
Overwegende dat
• Wij de lastenverzwaringen om ons openbaar en toeristisch gebied en onze voorzieningen in
stand te houden niet uitsluitend neer willen leggen bij onze inwoners;
• We nu moeten doorpakken en we belasten niemand te veel met deze maatregel, terwijl wel
veel mensen, zowel onze inwoners als onze gasten, voordeel hebben;
• Dat we hier beter kunnen spreken over verblijfsbelasting i.p.v. toeristenbelasting;
• Wij het tekort aan middelen voor het openbaar en toeristisch gebied zo snel mogelijk willen
oplossen en deze niet willen doorschuiven naar de toekomst en de volgende generatie;
• Een deel van de toeristische ondernemers nu al meer toeristenbelasting rekent dan de
afgesproken € 1,32.
Stellen ondergetekenden voor om aan het voorgestelde raadsbesluit,
- een tariefsverhoging van € 1,32 naar € 1,34 per persoon zijnde de inflatiecorrectie;
als volgt te wijzigen:
- een tariefsverhoging van € 1,32 naar € 1,50 per persoon;

en gaat over tot de orde van de dag.
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