Raadsvergadering van 29 juni 2021
Amendement op het Raadsbesluit verordening toeristenbelasting 2022
De raad van Schagen, bijeen op 29 juni 2021,
Constaterende dat:
1. In het coalitieakkoord is beschreven dat de gemeente Schagen een gezinsvriendelijke
gemeente wil zijn
2. De stakeholders zich in het onderzoek niet hebben uitgesproken of kinderen tot 12
jaar vrijgesteld moeten worden van toeristenbelasting;
Overwegende dat:
Op grond van artikel 147 e.v. uit hoofdstuk XV, De gemeentelijke belastingen, van de
Gemeentewet deze verordening moet vaststellen en bevoegd is een gemeentelijke
toeristenbelasting te heffen wat is geregeld in artikel 224 van deze wet.
De verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2022 te wijzigen door
een punt toe te voegen 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 van 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 het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting
is verschuldigd en betaalt;
2. 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 voornoemde 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.
3. de mogelijkheid bestaat om vrijstelling(en) op te nemen in de Verordening op de
heffing en invordering toeristenbelasting 2022 onder artikel 4. Vrijstellingen.
Spreekt uit dat:
Kinderen tot en met 12 jaar vrij te stellen van toeristenbelasting en daarvoor artikel
4 te wijzigen.
en besluit het Raadsbesluit Verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen als volgt:
1. De bijgevoegde Verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen.
2. De wijzigingen ten opzichte van de Verordening toeristenbelasting 2021 zijn: - een
tariefsverhoging van € 1,32 naar € 1,34 per persoon zijnde de inflatiecorrectie;
3. Kinderen t/m 12 jaar vrij te stellen van toeristenbelasting.
en gaat over tot de orde van de dag.
De fractie van Seniorenpartij Schagen
P. Vriend
Fractievoorzitter.
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Toelichting:
Bureau Legitiem heeft in haar rapport van 5 april 2021 Analyse & advies TB 2021
TI/002/21.1454 vrijstelling op leeftijd behandeld c.q. Besproken en komt tot de navolgende
conclusie:
Voor – en nadelen vrijstelling op leeftijd
Aan het hanteren van een vrijstelling zijn zowel voor – als nadelen verbonden. Zij noemt in
haar rapport als voordeel klantvriendelijk en gastvrij en als nadeel de registratie en controle
juistheid. Om aan te tonen dat de vrijstelling juist wordt toegepast is een goede registratie
van alle verblijf houdende personen inclusief leeftijden nodig en naar onze mening moet
men dat evenzogoed al doen.
Dan over rechtsongelijkheid. Men stelt verblijf is verblijf en dat ook kinderen gebruik maken
van gemeentelijke voorzieningen. Wij denken dat dit vele malen minder is dat zij gebruik
maken van gemeentelijke voorzieningen. Als laatste wordt genoemd het objectiveren van de
vrijstelling. Waarom kinderen tot 12 jaar? Kinderen tot en met 12 jaar zijn in zijn
algemeenheid nog “rustige” kinderen en kinderen daarboven vertonen veelal puberaal
gedrag ofwel stoer doen t.o.v. andere leeftijdgenoten. Veel voorkomende acties zijn bijv. de
lantaarnpalen of verkeersborden die het moeten ontgelden. In de meeste gevallen is de
schade niet verhaalbaar en dit kost de gemeenschap geld.
Ook hebben wij telefonisch contact gehad met dhr. K. de Wit van de OFS afd. toerisme en
deze gaf aan dat zij er niet op voor zijn maar ook niet op tegen zijn. Wel is men tegen een
verhoging van de toeristenbelasting wanneer door de toeristenbelasting wordt verhoogd
omreden het toeristisch product wat de ondernemers bieden duurder worden. Dhr. De Wit
koppelt dit opnieuw aan de kostprijs van de verblijfplaats hetgeen niet correct is. Wel is hij
het met ons eens dat het voor gezinnen aantrekkelijker wordt om in de gemeente Schagen
te komen recreëren
Binnen onze gemeenten hebben we vele recreatieve verblijfplaatsen waarbij een groot
gedeelte is afgestemd op gezinnen. Vanuit de praktijk is gebleken dat vele recreanten die in
onze gemeente komen recreëren grotendeels gezinnen zijn met een modaal inkomen of
minder. Anderzijds zijn het die recreanten die gedurende hun verblijf hoofdzakelijk binnen
onze gemeente blijven en doen in hoofdzakelijk hun bestedingen binnen onze gemeenten
hetgeen onze ondernemers, onze economie en de werkgelegenheid ten goede komt. Door
kinderen tot en met 12 jaar vrij te stellen van toeristenbelasting gedurende hun verblijf
spaart dat per kind, uitgaande van 20 dagen en een tarief van 1,34 per dag, € 26,80 uit.
Voor gezinnen kan dit veel uitmaken en te kiezen voor een verblijf in de gemeente Schagen.
Deze vrijstelling zal een aantrekkingskracht opleveren voor de recreatieve sector zodat
sneller een maximale bezetting kan worden behaald.
Daarnaast sluit dit goed aan bij de ambitie van het College die een gezinsvriendelijke
gemeente wil zijn. Beter voorbeeld kan je niet bedenken door deze vrijstelling te verlenen.

