
Ondernemers Federatie Schagen sector recreatie en toerisme   28-5-2013 
p/a Westerweg 8      1759 JD Callantsoog    E-mail kees@denollen.nl 
 
Geachte voorzitter/raadsleden, 
 
Betreft agenda punt 12: Verordening Toeristenbelasting 2014 gemeente Schagen. 

Bij dit agendapunt is al bijgevoegd onze mening over dit voorstel.  Mij is gevraagd om wat 
meer duidelijkheid te scheppen over de door ons gewenste besteding van de 0,04. Wij 
hebben op dit moment de volgende projecten lopen: 

- Bloeiend Zijpe is ontstaan uit de 0,04 regeling! 
- Plaatsen van een windmobile bij een waterberging 
- Jaarlijks organiseren wij  de markt Oog op Kunst 
- Wij ondersteunen de Stichting Kunstroute Zijpe 
- Er liggen plannen om dit jaar een ‘Beach Event’ te organiseren i.s.m. de strandtenten 
- Daarnaast liggen er nog ideeën om iets te doen met een platbodem, QR-codes,  

Het uitgangspunt is om het gebied, de gemeente Schagen,  op de kaart te zetten met 
medewerking van alle landdelers in onze gemeente. 

Daar heb je geld voor nodig. De 0,04 is een onderdeel van de financiering hiervoor. En om nu 
niet iedere keer onze ‘hand te moeten ophouden’ is deze bestemmingsreserve hiervoor 
bedacht, binnen de criteria die hiervoor gesteld zijn. In de 6 jaar dat deze systematiek nu al 
draaide in Zijpe is er nooit een probleem geweest. Aan u de keus om de 0,04 in de algemene 
middelen te storten, of het terug te sluizen naar de sector! 

Ik wil nog iets kwijt over de voorgestelde dubbele indexering: Welk tarief wordt plotseling 
aangepast met een dubbele indexering? Wij vinden deze ‘techniek’ ongepast en niet 
wenselijk. 

Als een gezin met 4 personen overnacht voor € 20,=/nacht dan is de Toeristenbelasting al 
18,4% van het tarief (4 personen x € 0,92 = € 3,68) 

Ons voorstel luidt als volgt:  

A) € 0,88 voor de gemeente en € 0,04 voor de sector. Het tarief wordt dan € 0,92. 
B) € 0,04 in zijn geheel laten vervallen. Het tarief  wordt dan € 0,88.  

Met vriendelijke groeten, 

Kees de Wit 

Voorzitter OFS sector recreatie & toerisme 

06 53 36 07 05 

mailto:kees@denollen.nl

