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Inspreken Raadsvergadering gemeente Schagen d.d. 9 november 2021 te 19:30 uur op voorgesteld 
besluit nr. 18 (verhoging forensen- en toeristenbelasting 2022). 
 
 
 
Geachte Voorzitter, Geachte Raadsleden,  
 
Namens Recreatiecentrum De Nollen meld ik u dat het voorgestelde besluit nr. 18 door het 
amendement weliswaar een beter perspectief lijkt, maar schijn bedriegt. Het is een rookgordijn. Ik 
vraag u hoe het zover kon komen, dat wij en onze gasten namelijk in 2023 worden geconfronteerd 
met een verhoging van 31% van zowel de forensen- als de toeristenbelasting! Dit is natuurlijk 
onbegrijpelijk, omdat dit buiten iedere proportie is. Substantiele verhogingen louter voor rekening 
van toeristen laten komen, is een onevenredige verdeling van gemeentelijke lasten en dus per 
definitie onbehoorlijk. Ook lokale bewoners profiteren immers van die verhogingen! 
 
Ik wil u vragen om zelfreflectie. Stelt u zich eens voor dat een consumentenheffing als bijvoorbeeld 
de btw binnen een paar maanden met 31% zou worden verhoogd. Dat zou volstrekt ondenkbaar zijn, 
maar waarom kiest men dan toch voor deze heilloze weg? Is dit wat wij van een betrouwbare 
overheid mogen verwachten, rücksichtsloze verhogingen van consumentenheffingen?  
 
Steeds vaker zien we dat mensen met een modaal inkomen (en daaronder) het financieel moeilijker 
krijgen. Juist voor die doelgroep is kamperen nog een uitkomst, omdat het nog enigszins betaalbaar 
was. Daar lijkt nu langzaam een einde aan te komen met dit type besluiten. Veel consumenten 
hebben dagelijks last van de hogere prijzen. Ze moeten bezuinigen om nog rond te kunnen komen en 
één vakantie per jaar zit er op deze manier al niet meer in. Schulden liggen op de loer, want sommige 
mensen kunnen echt niet meer bezuinigen.1 
 
Alleen al daarom moet ook dit voorstel tot 31% verhoging van tafel en is opnieuw overleg met de 
sector broodnodig. Vorige week nog meldde Trouw dat het vertrouwen in de overheid inmiddels tot 
een dieptepunt is gedaald. Van 69% nog in april van dit jaar, tot maar 29% in september jl.2 Ga er 
maar aanstaan en ik verzeker u dat ook het vertrouwen in deze gemeente met dergelijke 
verhogingen eenzelfde lot zal treffen. Geachte Raadsleden, laat u dus niet verleiden tot die 
verhogingen in 2023! 
 
Daar komt nog bij de plotselinge torenhoge inflatie, waar consumenten – dus onze gasten – nu mee 
te maken hebben. Een verhoging van 31% van lokale belastingen draagt daaraan onmiskenbaar bij. 
Alleen al daarom moeten we dit niet willen. De geldontwaarding is sinds 2002 niet zo hoog geweest 
en treft – alweer – de gezinnen met een lager inkomen het hardst.3 Wie komt er nog voor hen op? 
Niet deze gemeente als Uw Raad met het voorstel instemt.  
 

 
1 Dagblad De Telegraaf 6 november 2021, T22. 
2 https://www.trouw.nl/binnenland/het-vertrouwen-in-de-overheid-is-tot-een-dieptepunt-
gedaald~b4d9f392/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
3 De inflatie raakt op dit moment al ca. 4% volgens het CBS. 
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En als u vindt dat een begrotingstekort een excuus moet zijn, dan is het goed dat u zich realiseert dat 
de gemeente haar eigen zaken budgettair nog steeds niet op orde lijkt te hebben. Blijkens de 
begroting 2022 heeft een accountant maar liefst 16 aanbevelingen gedaan, omdat de interne zaken 
niet op orde zijn en zelfs basisprocessen nog niet op niveau zijn.4 Ook ‘stagneert de ontwikkeling op 
het gebied van planning en control’, aldus het Raadsvoorstel.5 Verder blijkt sprake van inefficiënte en 
ineffectieve werkwijzen binnen de eigen organisatie van de gemeente.6 Al met al vinden wij: first 
things first en dus eerst orde op zaken stellen in het eigen huis van de gemeente.   
 
Ten slotte roepen wij de gemeenteraad op om opnieuw met de recreatieondernemers om tafel te 
gaan en deugdelijke afspraken te maken, ook om dit gehannes in de toekomst te vermijden. Het 
resultaat kan vastgelegd in een convenant als publiek private samenwerking over meerdere jaren.7 
Ondernemers denken dan mee, en kijken mee over de schouder van de gemeente hoe het 
(budgettair) beter kan en moet, bijvoorbeeld binnen een taskforce waarin meerdere disciplines zijn 
vertegenwoordigd. Zo kan je op deskundige wijze tot mooie resultaten komen, die – gesteund vanuit 
de markt – daadwerkelijk zullen worden gedragen en dus goed zijn voor sector én gemeente.  
 
We moeten dus weer toe naar een win-win situatie. Tot het zover is, gaan we ervan uit dat de 
toeristenbelasting in 2022 inderdaad op € 1,34 blijft en in 2023 niet veel meer.  
 
Recreatiecentrum De Nollen BV te Callantsoog, 
P.J.M. Ros.  
 
 
Callantsoog, 9 november 2021. 

 
4 Paragraaf 4.10 Raadsvoorstel. 
5 Paragraaf 4.2 Raadsvoorstel. 
6 Zie onder meer par. 4.4 ‘Efficiënt organiseren meldingen’ in het voorgestelde raadsbesluit. 
7 Publiek-private samenwerking (pps) is een contractvorm, waarbij overheid en private partijen gezamenlijk participeren in 
een project waar beide belang bij hebben. De gemeenten Texel, Veere en Breda hebben hier ervaring mee, waarin in een 
enkel geval zelfs sprake is van een stichting van zowel gemeente als ondernemers met als doel te bepalen hoe de middelen 
uit de opbrengst van toeristenbelasting worden aangewend op basis van een bepaalde investeringsstrategie, tevens NYFER, 
“Naar een rechtvaardige en doelmatige financiering van toeristische infrastructuur in Veere”, 2016. 


