
Mailwisseling tussen gemeente en OFS 
 
Van: OFS sector Recreatie en Toerisme  

Verzonden: zondag 24 april 2016 18:52 
Aan: Gert Meijer  

CC:  

Onderwerp: RE: toeristenbelasting 2017 

 
Beste Gert, 
 
Vorig jaar hebben wij uitgebreid gelobbyd om deze verhoging niet door te laten gaan. Dat is ons niet 
gelukt. Toen was ook al bekend dat het tarief naar € 1,25 zou gaan in 2018. 
Nu het onderzoek naar de effecten van deze verhoging niet is doorgegaan, praten wij nu met de 
wethouder over de besteding van de toeristenbelasting. Daar is reeds een eerste gesprek over 
geweest. 
Het heeft geen zin om nu een gesprek aan te gaan over deze reeds aangekondigde verhoging voor 
2017.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Kees de Wit 
Voorzitter Ondernemers Federatie Schagen 
sector Recreatie en Toerisme 

 
Van: Gert Meijer  
Verzonden: vrijdag 22 april 2016 18:40 
Aan: 'recreatie@ondernemendschagen.nl' <recreatie@ondernemendschagen.nl>; 
'ofsrecreatie@gmail.com' <ofsrecreatie@gmail.com> 
CC:  
 
Onderwerp: toeristenbelasting 2017 
 
Beste meneer De Wit, 
 
De verordening toeristenbelasting 2017 is in voorbereiding. De voorgestelde tariefstijging is 
overeenkomstig het eerdere raadsbesluit om het tarief in drie jaar te laten groeien naar € 1,25 per 
nacht. Voor het overige stellen wij geen wijzigingen voor. 
 
Vanmorgen is deze verordening in het overleg tussen wethouder Beemsterboer en voorzitter 
Bouterse van de OFS ter sprake gekomen. De vraag was, of er nog een apart overleg tussen 
wethouder en de OFS moet komen over deze verordening. De eerste gedachte in het overleg van 
vanmorgen was dat dit niet nodig is omdat er feitelijk niets nieuws wordt voorgesteld. 
 
De verordening komt aan de orde in de commissie bestuur van 15 juni en in de raad van 28 juni. Het 
college behandelt deze op 10 mei. 
 
Graag hoor ik van u of u het standpunt van de heren Bouterse en Beemsterboer deelt dat er geen 
extra overleg nodig is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Meijer. 
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Gert Meijer 
Teamleider financiën en belastingen 

 

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 

    

 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). 
Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden 
verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van 
verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 
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