
Geachte Voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Allereerst wil ik u graag aangeven dat ik hier voor u sta als voorzitter van de 
Ondernemers Federatie Schagen van de sector Recreatie en Toerisme, en vanuit 
die rol bied ik u graag een petitie aan. Voor ik dat doe, wil ik starten met de 
volgende stelling:

De Toeristenbelasting 4 jaar indexeren en niet gebruiken om de begroting 
sluitend te maken: eerlijk zoals het hoort. 

Zoals dit ook de uitgesproken wens is van de 17 -en ik wil dit aantal extra 
benadrukken: 17(!)- insprekers tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2021. 
Helaas was de uitkomst van die raadsvergadering anders dan bepleit. 

Als sector waar keihard wordt gewerkt om onze levendige regio ook levend te 
houden, voelen wij ons niet gehoord, niet gewaardeerd en niet serieus genomen 
wanneer de goed onderbouwde kritiek op de verhoging en de constructieve 
houding die wij in deze kwestie tonen, niet door de gemeente wordt beantwoord 
door ons in deze kwestie op zijn minst als serieuze gesprekspartner te 
beschouwen.  

Ondertussen is de petitie door 179 belanghebbenden en geïnteresseerden 
ondertekend. Dit aantal klinkt misschien laag, maar let op: dit is ruim 95% van 
de ondernemers die toeristenbelasting afdragen! Dit geeft duidelijk aan dat dit 
onderwerp echt leeft binnen de regio en binnen de toeristische sector die ik hier 
vertegenwoordig. 

Zoals ook te lezen is in het persbericht van 10 mei jl., vragen wij de formerende 
partijen dan ook vanuit een valide urgentie met ons in gesprek te gaan. Niets 
meer en niet minder. Urgent, omdat per 1 juli de boekingen voor het jaar 2023 
gaan lopen, zoals dit gebruikelijk is in de gemeente Schagen. Valide, omdat ook 
wij het beste willen voor onze mooie regio. 

Hierbij overhandig ik u de petitie en ben ik in gespannen afwachting van uw 
reactie, geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet,

Kees de Wit, voorzitter OFS Recreatie en Toerisme
Telefoon: 06 53 36 07 05 
E-mail: recreatie@ondernemendschagen.nl
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