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ECREATIEPARK

PAREL AAN DE NOORDZEE

Petten, 7 november 2021

Betreft :' bezwaar ta rief toeristenbelasting

Geachte raad,

Als directielid van Recreatiepark de Watersnip wÍl ik graag inspreken tijdens de raadvergadering van
dinsdag 9 november, aangaande agendapunt 12: Begroting2022: Raadsbesluit nummer L8 verhogen
TB en FB met20%.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze onvrede met betrekking tot het vaststellen van
de toeristenbelasting 2022 te uiten. lk zal bij deze alvast kort uiteen zetten waar mijn bezwaar uit
bestaat.

De voorbereidingen van het nieuwe seizoen 2O22 zijn al lange tíjd gaande, gasten hebben
recht op een juiste prijsíndicatie voor hun vakantie in 2022 van de ondernemers.
De afspraak dat het tarief voor I juli 202L wordt vastgesteld is geschonden.
Door de ondernemer werd verwacht dat het tijdens de raadvergadering van 29 juni jl.
voorgestelde tarief van € 1,,34 per persoon per nacht zou worden aangenomen.
Aan de hand van deze verwachting zijn prijslijsten gedrukt, de website gemaakt en een groot
aantal boekingen voor 2022 zijn reeds vastgelegd.
Het is niet werkbaar in de praktijk om de toeristenbelasting pas in oktober te communiceren,
aangezien er al eerder boeking worden gemaakt voor het volgende kalenderjaar.

De ondernemer heeft niet het recht om de extra kosten te verhalen op de recreanten. Wij vragen ons
af wie opdraait voor het verschil, is het de bedoeling dat de ondernemer deze uit eigen zak gaat
betalen? Daarnaast hebben we4000gedrukte prijslijsten voor2022laten maken, het kan toch niet
de bedoeling zijn dat deze ongebruikt worden weggegooid? Wij krijgen het gevoel dat de gemeente
schagen de (recreatie)ondernemers laat opdraaien voor het begrotingstekort.

Hierbij verzoeken wij de raad dringend, doch klemmend om het tarief TB 2O22vastte stellen op
€ 1-,34 per persoon per nacht.

Met vriendelijke groet,

De heer M. Jonk & M. Snip,
Directeur Recreatiepark de Watersnip.
Pettemerweg 4
1755 KK Petten
06-83241768
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