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Inspreken oordeelsvormende vergadering 8 juni 2021 Agenda punt 6 Toeristenbelasting 2022 
 
8 juni 2021. 
 
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
Allereerst zijn wij blij met het voorstel vwb de recreatie. Wij ondersteunen het betoog van LTO. Ik wil hierbij nog 
wel heel duidelijk aangeven dat wij een prima participatie traject hebben doorlopen en met een gezamenlijk 
voorstel zijn gekomen.  
 
Tariefstelling: sancties vanuit de sector 
Wat betreft de tariefstelling van bedrijven die hoger zijn dan het vastgestelde tarief. Onze mening is heel 
duidelijk: Dit kan en mag niet voorkomen. Ik zal de genoemde bedrijven z.s.m. benaderen. Het is misleidende 
informatie voor de consument. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan overwegen wij melding 
hiervan te maken bij de Reclame Code Commissie. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert dan zullen wij een 
klacht indienen bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Ik hoop niet dat het tot een dergelijke procesgang 
gaat komen. 
 
14 bedrijven t.o.v. 1.524 aanslagregels TB. Tarief verhogen?? 
De gemeente stuurde in 2019 1.637 aanslagregels TB. In 2020 1.524 aanslagregels TB. Als in het rapport van 
JESSlokaal 14 bedrijven worden genoemd is dit een minimaal aantal wat de regels helaas overtreedt. Het is niet 
goed, dat heb ik zonet gezegd. Maar om dit argument te gebruiken om voor de vele vele goedwillende 
ondernemers (99%) het tarief te verhogen, staat absoluut niet in verhouding.  
 

- Denkt u ook aan de recreant met de kleine beurs?  
- Hogere tarieven TB betekent hogere nachtprijzen, wat onze concurrentie positie aantast.  
- Ik de tweede conclusie (pagina 2 bovenaan) van rapport Legitiem wordt dit bevestigd. 
- Coalitie akkoord: lokale lasten stijgen met de index 
- Bedrijven moeten herstellen na Covid periode: zitten niet te wachten op 15% verhoging TB 

 
Wij zijn dan ook heel blij dat het college voor de 4e keer het tarief indexeert, en HISWA-RECRON heeft mij 
nadrukkelijk gevraagd hetzelfde namens hen te melden. Hulde. Wij gaan ervan uit dat de coalitiepartijen dit i.i.g. 
ondersteunen.  
 
Rapport en begeleidende brief van JESSlokaal: reactie? 
Allereerst missen wij de begeleidende brief bij de tips en aanbevelingen van JESSlokaal, toegevoegd bij de 
stukken. (Via de OFS heeft u deze wel gehad). Daar zat ook de kern van onze kritiek. M.a.w. U heeft maar een 
klein deel van de informatie! Wij hebben er al heel veel over gezegd via de pers. Hoor en wederhoor is niet 
toegepast. Wij zijn heel benieuwd welk gebaar ze gaan maken richting de sector. Deze is nog steeds zeer 
verontwaardigd over alle niet bewezen aantijgingen. Gaan ze zaken rectificeren of gaan ze een amendement 
indienen om het tarief te verlagen? 
 
Met dank voor u aandacht. 
 
Namens het bestuur OFS sector Recreatie en Toerisme 
 
 
Kees de Wit 
Voorzitter 
 


