
         

Amendement voor de raadsvergadering van 14 december 2021

Agendapunt : 19

Onderwerp : Vrijstelling op te nemen met betrekking tot het verblijf van arbeidsmigranten die 
werkzaam zijn – en verblijven in onderkomens op/bij actieve agrarische bedrijven.

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 14 december 2021;

Overwegende dat:

 In opdracht van de raad, heeft bureau Legitiem een adviesnota is opgesteld op 5 april 2021; 
 Deze adviesnota adviseert om vrijstelling op te nemen met betrekking tot het verblijf van 

arbeidsmigranten die werkzaam zijn – en verblijven in onderkomens op/bij actieve agrarische 
bedrijven; 



 Dit advies word gedragen door de stakeholders van de recreatiesector en LTO NOORD;

In aanmerking nemende dat:

.

 We willen bereiken dat er goede huisvesting wordt geregeld voor de arbeidsmigranten en 
daarom gevrijwaard wordt van de toeristenbelasting. 

 De wens van de raad is om verordeningen geactualiseerd te houden; 
 In 2023 de opbrengsten toeristenbelasting hoger zullen uitvallen door een verhoging van het 

tarief en de ariale uitbreiding van de toeristische overnachtingen;

 

Stellen ondergetekenden voor om aan de Verordening op de heffing en invordering van 
toeristenbelasting 2022 het volgende te wijzigen.

Tekst in verordening: 
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:
1. door degene, die:
a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken,
van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft, alsmede
verblijf in zorgboerderijen e.d. waarbij het verblijf wordt vergoed uit de AWBZ of een
PGB.;
b. verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het ter beschikking
houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd en betaalt;
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, 
die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde
wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 
van



de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Toe te voegen als artikel 4, lid 1c:

vrijstelling op te nemen met betrekking tot het verblijf van arbeidsmigranten die werkzaam zijn 
– en verblijven in onderkomens op/bij actieve agrarische bedrijven.

 De dekking over 2022 wordt gerealiseerd uit de Algemene Reserve, zijnde € 30.000, - 
en in 2023 wordt het tekort van 2022 gestort in de algemene reserve uit de 
meeropbrengsten.

De nadere uitwerking van de voorgenomen aanpassing op de verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting 2022 naar aanleiding van de huidige besluitvorming ziet de raad 
binnen afzienbare tijd met belangstelling tegemoet.
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Toelichting

De gemeenteraad van Schagen heeft het College van B. & W. de opdracht gegeven te
Onderzoeken of differentiaties en/of vrijstellingen mogelijk zijn naar leeftijd, verblijfsvorm en
naar aard van verblijf. Daarbij geeft de Raad aan de belangenbehartigers te betrekken in het
onderzoek. 

In de adviesnota toeristenbelasting 2022 van Legitiem, heeft participatie plaatsgevonden tussen de 
gemeente en stakeholders, in de recreatiebranche en LTO Noord.

In deze adviesnota, is een vijftal adviezen naar voren gekomen. Waarvan er 4 van de 5 zijn 
overgenomen. Het enige advies wat niet is overgenomen is om de vrijstelling op te nemen met 
betrekking tot het verblijf van arbeidsmigranten die werkzaam zijn – en verblijven in onderkomen op/bij 
actieve agrarische bedrijven.

https://raad.schagen.nl/Documenten/Adviesnota-toeristenbelasting-2021-def.pdf
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