Geachte commissie en raadsleden,

1 september 2021

Onderwerp: voorstel verordening TB 2022, agendapunt 15 van de Raadsvergadering 29
juni 2021, van de agenda te halen en te behandelen bij de Begrotingsraad
Ik deel u mede dat ik namens LTO/HLS, Hiswa/Recron en OFS sector R&T ga inspreken. Dé
stakeholders in het participatieproces.
De stakeholders waren zeer verrast dat het voorstel van de agenda werd afgehaald, en wel
om de volgende redenen:
-

Het rapport van Legitiem was heel duidelijk. De stakeholders waren unaniem.
In de oordeelsvormende vergadering van 8 juni jl. bleek een duidelijke
meerderheid voor het raadsvoorstel.
De wethouder, LTO/HLS, Hiswa/Recron en OFS R&T zijn over het van de agenda
afhalen niet vooraf geïnformeerd.
De afspraak vóór 1 juli het tarief vaststellen wordt geschonden.
Wij moeten van de politiek het juiste tarief in rekening brengen: Hoe moeten wij
dat doen als dit niet bekend is? Hoe betrouwbaar is onze lokale overheid?
Er zijn nu al ondernemers die al 40% van hun boekingen voor 2022 hebben
vastgelegd. Hoe moeten zij omgaan het TB-tarief?
De sector is net herstellende van een corona crises
De bijdrage van de agrarische sector is verwaarloosbaar. Er wordt tevens een
onnodig extra administratieve last gelegd op de agrarische ondernemers.

U draagt zo een belangrijk schone sector voor de gemeente, met de positieve invloed op de
leefbaarheid voor alle inwoners, toch een warm hart toe! Toont u begrip voor de praktijk en
helpt u de ondernemers eenvoudigweg, door vroegtijdig het tarief vast te stellen? Of laat u
hardwerkende ondernemers, door het late vaststellen, het uit eigen zak betalen? Achteraf
de extra kosten voor toeristenbelasting in rekening brengen bij de consument… dat gaat
namelijk in Nederland niet, sterker nog, dat is verboden.
Conclusie: grote onduidelijkheid binnen de stakeholders en hun achterban!
Toekomstperspectief
Hoe ziet ons toekomstperspectief voor de TB, na de gemeenteraadsverkiezingen eruit?
Het zou heel mooi zijn als politiek Schagen een tarief voor de dan komende 4 jaar (t/m 2026)
kan vaststellen. Dat scheelt beide partijen heel veel discussie.
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