
 

Toelichting: 

Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 

daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 

amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 

het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO). 

Procedure:  

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk 

bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 

het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 

de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 

plaatsgevonden. (art. 35 RvO). 

   

 

Amendement voor de raadsvergadering van 25 juni 2013 
 

Agendapunt : 22 

 

Onderwerp : Verordening toeristenbelasting 2014 gemeente Schagen 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 25 juni 2013 

 

Overwegende dat: 

 

- De stichting innovatief Zijpe (SIZ) in Zijpe een begrip is als verenigd orgaan van de 

recreatieve sector ter versterking van het toeristisch product  

- SIZ de toeristische aantrekkingskracht van Zijpe altijd heeft versterkt. 

- SIZ in Zijpe de middelen die zij nodig heeft heeft vergaard via een opslag op de 

toeristenbelasting.  

- Een dergelijke opslag voorkomt dat er toeristisch ondernemers zijn die niet deelnemen, 

maar wel profiteren van de activiteiten van de SIZ. 

- Dat SIZ altijd is gefinancierd met een opslag van € 0,04 op de toeristenbelasting. 

- De toeristische sector een belangrijke peiler is voor de lokale economie en 

werkgelegenheid. 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

- SIZ heeft verzocht deze opslag van € 0,04 op de toeristenbelasting in stand te houden 

voor de sector, op basis van een tarief van € 0,92 

- Het verenigd bedrijfsleven in de OFS dat ondersteunt. 

- Het recreatief product in onze gemeente bovenop de normale activiteiten ter promotie 

van de gemeente die door de OFS wordt georganiseerd aandacht vraagt. 

- SIZ heeft aangegeven voor de gehele gemeente te willen gaan werken. 

- De gemeenteraad met het toekennen van de regeling voor SIZ geen tekorten op de 

begroting wenst te creeeren. 

 

Besluit dat: 

 



 

Toelichting: 

Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 

daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 

amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 

het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO). 

Procedure:  

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk 

bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 

het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 

de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 

plaatsgevonden. (art. 35 RvO). 

- In aansluiting op het verzoek van de recreatieve sector, de doelbelasting wordt 

gehonoreerd, om te bewerkstelligen dat de gehele sector deelneemt aan SIZ. 

- Hiertoe de toeristenbelasting vanaf 2014 in het voorstel te verhogen naar € 0,96 

 

 

   

Fractie CDA Schagen 


