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11 juni 2019                                                             
 
Inspreken agenda punt 3 Inspreken oordeelsvormende vergadering aangaande: Voorstel in de kadernota 
tariefstelling Toeristenbelasting 2020 € 1,30. 
 
Voorzitter, commissieleden, 
 
Ik had graag woensdag 12 juni ingesproken als de kadernota wordt besproken in de beeldvormende 
vergadering. Helaas kan dat procedureel niet, vandaar dat ik nu de gelegenheid neem. Ik vraag de griffie om 
deze inspraak naar alle raadsleden voor morgenavond door te zetten. 
 
Jaarlijks wordt het tarief Toeristenbelasting voor 1 juli vastgesteld. Deze beleidslijn wordt door de sector zeer 
gewaardeerd. Echter wij hebben een dringend verzoek om alleen dit jaar éénmalig van dit voornemen af te 
stappen. Ik geef u hierbij de argumenten: 
 

1. In 2017 is de sector nauw betrokken geweest bij de realisatie van een nieuwe verordening zowel 
ambtelijk als met de wethouders als met adviesbureau Legitiem. In goed overleg is deze in werking 
getreden per 1.1.2018. 

2. In dat laatste gesprek is afgesproken dat in het eerste half jaar van 2019 er een evaluatie zal 
plaatsvinden met de sector en de gemeente.  Als sector hebben wij ons ‘huiswerk’ (communicatie, 
uitvoering, opbrengst) al gemaakt, echter ambtelijk wordt er een datum gepland medio Augustus: 
Men heeft dan alle data paraat. Op voorhand hebben wij al de volgende vragen: Zijn alle particuliere 
verhuurders belast? AirBnB? Zijn alle toeristische bedrijven/verhuurders in beeld? Hebben ze 
allemaal gereageerd? Hoe controleert de gemeente en wat zijn de resultaten? Hoe hoog zijn de 
controle kosten?  

3. Ondernemers lopen tegen de 4 forfaits van de arrangementen aan. De sector heeft veel meer (soms 
14) arrangementen, juist om aantrekkelijk tarieven te hebben, die nu nadelig worden beïnvloed door 
dat de TB, als onderdeel van de kostprijs, per nacht moet worden afgerekend. 

4. Op 19 maart jl. heeft de sector met elkaar vergaderd. Unaniem was men ongerust over deze 
problematiek. Deze evaluatie is van ‘levensbelang’ voor ons als sector. 

5. Uit signalen van de sector blijkt dat recreatiebedrijven 2 tot 3 maal zoveel moeten afdragen als het 
verleden. Een tweetal voorbeelden: een boerencamping betaalde voorheen: € 2.000,= nu € 6.000,=  
en een middelgrote camping betaalde voorheen € 40.000,= nu € 90.000,= aan de gemeente.  

6. Al met al ontvangt de gemeente naar onze verwachting een zeer forse meeropbrengst 
Toeristenbelasting, zowel over de jaren 2018 als 2019. Als sector hadden wij dat destijds al 
aangegeven, gezien de afspraken in het verleden waarbij de ondernemer tot het laatste moment kon 
kiezen: of forfait of nachtregister. In bijeenkomsten met de ondernemers en de klankbordgroep is 
door de gemeente aangegeven dat de exercitie budgetneutraal zou worden uitgevoerd. Afspraak = 
afspraak. Deze beleidslijn zie ik ook in de gemeentelijke begroting 2018 en 2019. 

7. Waarom ligt deze ‘lastenverzwaring’ ons zo zwaar op de maag: De toeristenbelasting is een 
onderdeel van onze kostprijs. Echter een dermate verhoging van de kostprijs stelt onze 
concurrentiepositie in een negatief daglicht. Uit een recent ZKA-rapport v.w.b. de revitalisatie 
recreatiesector blijkt dat ons gebied er zeer positief uitspringt v.w.b. het aantal overnachtingen! 
M.a.w. een prima concurrentiepositie. Die willen wij graag behouden!  

8. De sector, en ik wil dat met klem benadrukken, heeft het ‘verdienmodel’ toeristenbelasting dus niet 
in ‘eigen’ zak gestoken maar geherinvesteerd in kwaliteitsverbetering en om de overnachtingsprijs 
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concurrerend te houden. De ondernemer kijkt naar zijn concurrentiepositie en zal zijn prijs daarop 
afstemmen en daar is de toeristenbelasting een onderdeel van. De gast kijkt naar het eindbedrag. 

9. De sector vraagt zich daadwerkelijk af: 
a. Hoe wil de gemeente omgaan met de ondernemers? 
b. Voor de recreatiesector inzetten op een structurele lastenverzwaring? 
c. Is er een lange termijnvisie v.w.b. de opbrengst TB en FB? 
d. Wordt er nog meer geld onttrokken uit de sector, zijn wij de grootste sponsor?  
e. En wat gebeurt er met deze extra inkomsten, wat komt er terug richting de sector? 

10. Wij hebben ook een oplossing: Inzetten op een maximaliseren van de opbrengst en dan 
terugrekenen naar een tarief. Ik verwijs u hierbij naar de berekening tarieven OZB. 

 
Voorzitter, wij hopen dat de politiek in beweging is te krijgen en ervan doordrongen raakt wat voor invloed deze 
enorm gestegen afdracht op de bedrijven heeft. In de evaluatie van komende maanden moet duidelijk worden 
hoe groot het voordeel voor de gemeente is en hoe groot het te kort voor de sector is. Wij verzoeken de raad om 
af te zien van het vaststellen van het tarief T.B. 2020 in de kadernota en eerst netjes de beloofde evaluatie af te 
wachten om zo in September 2019 met een voorstel te komen.  
 
Wij zijn gaarne bereid de fracties nadere informatie te geven. 
 

 
Kees de Wit / Voorzitter  OFS sector Recreatie & Toerisme 
06 53 36 07 05 of e-mail: recreatie@ondernemendschagen.nl  
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