
Aan het college van B en W en Raad van de gemeente Schagen 

 

Sint Maartensvlotbrug, 09-11-2021 

 

Betreft: Inspreken agendapunt 12: Begroting 2022: Raadsbesluit nummer 18 verhogen TB en FB met 

20% 

 

Geacht College en geachte raadsleden, 

 

Hoofdpijn kreeg ik toen ik bij toeval het begrotingsvoorstel van de gemeente Schagen zag. Waarom, 

een verhoging van meer dan 20% voor de toeristenbelasting en forenzenbelasting. 

Dit dossier is nu trending topic in onze sector.  U begrijpt wij hebben allemaal hoofdpijn. Als 

ondernemer baseer je je op een betrouwbare overheid. Je gaat bij de prijsstelling voor het nieuwe 

seizoen uit van de 1,34 per persoon per nacht aan toeristenbelasting, waarvan destijds sprake was. 

Aan de hand van deze tarieven zijn er bij Strand49 al redelijk veel boekingen gemaakt voor 2022. Dat 

betekent dat ik, maar ook collega bedrijven erbij inschieten. In de bevestiging staat immers het 

bedrag vermeld wat het de gast gaat kosten. Kan ik de rekening bij u indienen?? 

Kunnen wij straks telkens aan de gasten gaan leggen waarom op onze informatie andere tarieven 

staan. Dat komt niet erg geloofwaardig over. Waarom hebben jullie ons, de ondernemers, niet 

benaderd om dit samen in goed overleg te doen? Nu hebben wij het gevoel dat we het 

begrotingstekort van de gemeente Schagen mee mogen, moeten, oplossen.  

Helaas nu heb ik hoofdpijn. Hoe ga ik deze verhoging uitleggen aan vaste en nieuwe gasten? Zij zien 

immers nauwelijks iets veranderen in de gemeente. U rept wel over investeringen in infrastructuur, 

maar laten wij eerlijk zijn tussen Petten en Groote Keeten is nauwelijks iets gebeurd in de afgelopen 

20 jaar. Sint Maartenszee is na 8 jaar plannenmaken nog niets veranderd. Ja een ondernemer heeft 

uit eigen zak 2 bankjes vervangen.  Dit zijn gewoon zaken die horen bij uw overheidstaak. De gasten 

zeggen ook vaak, wat gebeurd er eigenlijk mee. Wij zien er niets van terug.  

Wij als ondernemer al helemaal niet, behalve een half a4 toeristisch beleid, waarvan het grootste 

deel provinciaal beleid is. En dat voor een sector die meer dan 1,5 mln. toeristenbelasting genereerd. 

Hoofdpijn krijg ik hoe u als in het verleden te boek staande betrouwbare partner omgaat met ons als 

sector. Samen werken was het motto, ik zie het meer als elkaar op de kast krijgen. 

Verbazingwekkend is dat u een dergelijke voor de sector ingrijpende maatregel neemt terwijl er geen 

enkel overleg of terugkoppeling vooraf over uw voornemen heeft plaats gevonden. Sterker nog u 

vraagt stem voor.  

Dit riekt naar het onder de pet houden van uw voornemen en misleiding. Ik neem aan dat u zo als 

gemeente en als raadsleden niet bekend wenst te staan. Alleen al uit goed fatsoen zou u de sector er 

bij moeten betrekken. Al was het alleen al om draagvlak te krijgen of om te laten zien u open en 

eerlijk communiceert. Ik begrijp het wel met commerciële bureaus op uw gemeente huis en de vele 

passanten, lees inhuurkrachten en een groot verloop onder uw medewerkers. De binding is weg. 

Daarnaast met de verkiezingen in aantocht is het uitmelken van een toerist aantrekkelijker dan de 



kiezer te pakken. Misschien moet u als gemeente maar accepteren u alle taken niet meer kan 

uitvoeren en zaken anders moet gaan organiseren op afdelingen. Wij kunnen als sector ook niet, 

maar roekeloos blijven uitgeven. Op de manier zoals het nu gaat jaagt u de gehele sector in het 

harnas. Als B&W zou ik ons als sector zeer serieus nemen daar er nogal wat toeristen, die verblijven 

op onze recreatieverblijven, sowieso zorgen voor een flinke stijging van de economie binnen 

gemeente. Hierdoor is er wel een voorzieningen niveau waarvan de inwoners profiteren.  

Ik als eigenaar van Strand49 vraag u dan ook de ingeslagen weg te herzien en het tarief niet te 

verhogen conform uw voorstel. De redelijkheid en billijkheid, die een overheid past, is bij dit voorstel 

ver te zoeken. Dus stem tegen.   

Met gastvrije groet, 

 

Strand49 

Sven Bruin 


