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Inspreken Raadsvergadering 30 juni 2015 
 

Betreft agenda punt 33, Verordening toeristenbelasting 2016 
 
Voorzitter, geachte raadsleden, 
 
Het onderwerp Toeristenbelasting heeft de afgelopen periode in deze gemeente een bepaalde 
dynamiek veroorzaakt. Voor- en tegenstanders lieten zich uitgebreid, in welke vorm dan ook, 
horen. Wij hopen dat de bewustwording en de gevolgen voor de sector en de politiek over dit 
onderwerp is gaan leven. Het venijn zit hem vaak in de staart, zo ook vanavond. 
 
Voor ons is het belangrijk dat het voorstel NIET in stemming wordt gebracht en wel om de 
volgende reden: 
 

- Het is te eenvoudig om de denken dat het om een paar centen per nacht per persoon gaat. 
Het gaat onder meer om boekingsbedragen en economische gevolgen. 

- De impact van dit besluit, voor ons als sector. Ik wijs u hierbij ook nog naar de landelijke 
discussie waarin men de BTW wil verhogen van 6 naar 21%, box 3 recreatiewoning 
(gisteravond afgeblazen) en het recente onderzoek dat 25% (was 18%) van de bevolking 
niet op vakantie gaat. Samen met de verhoging van de Toeristenbelasting komt onze 
sector, al zonder onderzoek, in zwaar weer! 

- Wij hebben de wethouder gevraagd om een onderzoek. Hij heeft dit toegezegd. 
- Onze uitgangspunten zijn inmiddels gemaild naar de wethouder. Ik zal ze hierbij nog kort 

even noemen: effect verhoging naar € 1,25; effect verlaging naar € 0,50; Mogelijke 
differentiatie v.w.b. accomodatievorm; idem voor sociaal economische gronden; idem voor 
MOE-landers (o.a. Poolse mdw); mogelijke herijking forfaitaire tarieven; Wat is het plafond 
voor het tarief? Kosten controle toeristenbelasting.  

- De sector wil graag MET de gemeente dit onderzoek uitvoeren en mede financieren. 
- De door u aangegeven meeropbrengst zal één van de belangrijke uitgangspunten zijn van 

het onderzoek: Hoe deze op de meest efficiënte manier te financieren?  
 
Een helder overzicht over de economische gevolgen ontbreekt. Nu besluiten is voorbarig en 
riskant. De sector heeft ook gevraagd om de besluitvorming te verschuiven naar het einde van het 
jaar. Daarbij wordt dan economische impact van een Raadsbesluit duidelijk en objectief. Wat ons 
betreft kan het onderzoek morgen beginnen! 
 
 
 
Kees de Wit, 
Namens de 3 bovengenoemde organisaties 

mailto:recreatie@ondernemendschagen.nl
http://www.hls.ltonoord.nl/

