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5 November 2019 

 

Inspreken Raadsvergadering betreft agendapunt 9 begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 

2023. 

 

Voorzitter & Raadsleden, 

 

De afgelopen maanden is er vele malen constructief gesproken met de sector, raadsleden en het college 

over de toeristenbelasting, aangaande de resultaten van de nieuwe verordening per 1.1.2018 

Nu wij in de finale afronding zitten en de geluiden die ik hoor moet ik namens de sector iets kwijt. De 

rode draad in alle discussies is de meeropbrengst. Dat zijn geen misselijke bedragen. Zelfs in uw 2e 

tussenrapportage constateert u dat dankzij de TB (€ 599K voordeel) en FB (€ 198K voordeel) exclusief € 

50K lasten, het resultaat over 2018 positief is! 

Er is bij de start gesproken over budgettair neutraal. Dit wordt erkend in het tweede alternatief in het 

memo: ‘niet om extra inkomsten binnen te halen’  Hoe duidelijker kan het zijn. Het college en ook de 

raadsleden hebben hier tot op heden GEEN boodschap aan: Alle TB ten gunste van de gemeentelijk 

begroting of het resultaat van het boekjaar. Ook in de politieke beschouwingen wordt aan deze afspraak 

geen enkele aandacht geschonken. 

In alle dossiers die voor onze sector spelen worden wij geconsulteerd. Wij werken daar ALTIJD 

constructief aan mee!   

In dit dossier zijn de rollen echt omgedraaid, en dat voelt absoluut niet goed! Afspraak=Afspraak. In alle 

voor u bijgevoegde informatie bij de begroting wordt dat NIET tegen gesproken. Sterker nog: Wij lezen 

geen tegenargumenten. Wij hebben ons aan onze afspraak gehouden. U helaas niet. 

Concluderend kunnen wij niets anders zeggen dan dat er een forse deuk is in het onderlinge 

vertrouwen. Op deze manier heeft het voor ons geen enkele zin. De branche is boos, verhoudingen 

beschadigd. M.a.w. wij zijn dan ook zwaar teleurgesteld en zullen ons beraden. 

Kees de Wit 

Voorzitter OFS Sector Recreatie en Toerisme 
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