
Stuknummer: 19.054202

SP»
Amendement
Voor de raadsvergadering van 5 november 2019 

Agendapunt : 10. Belastingverordeningen 

Onderwerp : Toeristenbelasting 

De raad van de gemeente Schagen bijeen op 5 november 2019

Constaterende dat:

het college voor stelt het tarief van de toeristenbelasting 2020 te verhogen tot 
C 1,30

de opbrengsten van de toeristenbelasting in 2018 en 2019 aanzienlijk toegenomen 
zijn

dat de toename niet door een verhoging van het tarief veroorzaakt wordt, maar door 
een wijziging van en een correcte toepassing van de verordening, waardoor 
ondernemers thans het tarief betalen zoals dat bedoeld was.

Overwegende dat:

Het tarief toeristenbelasting 2020 van C 1,30 aanzienlijk lager is dan het gemiddelde 
tarief van C 1,80 in Noord-Holland

de concurrentiepositie van de ondernemers in Schagen niet in gevaar komt, omdat 
toeristen de keuze voor Schagen maken op basis van de kwaliteit van het gebied en 
de stranden. Niet op basis van de hoogte (of laagte) van de toeristenbelasting omdat 
de toeristenbelasting een relatief klein gedeelte van de kosten van de vakantie is.

een verhoging van de toeristenbelasting geen gevolgen heeft voor de rentabiliteit van 
de ondernemingen gezien het feit dat de projectontwikkelaars zich verdringen om in 
Schagen te kunnen investeren

de financiële positie van Schagen zodanig wankel is, dat de gemeente zich niet kan 
permitteren om voor de hand liggende inkomsten niet te gebruiken en de 
meeropbrengsten tegelijkertijd gezien mag worden als enige compensatie voor de 
overlast voor inwoners.

de prijzen van de toeristische accommodaties sterk in prijs verschillen 
(van globaal C 250,00 tot zelfs wel 2000,00 per week)
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Stelt voor:

In artikel 8 van de Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2020 het 
bedrag van C 1,30 te wijzigen in č 1,50;

en verzoekt het college om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden, 
wenselijkheid en consequenties van het invoeren van een gedifferentieerd tarief dat 
afhankelijk is van de hoogte van de huur van een locatie.

Fractie SP Schage 

W.P. Rijndens ,\


