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Geachte aanwezigen, 

Graag maak ik gebruik om vanavond mijn mening te geven over het voornemen 

van uw gemeente om de toeristenbelasting fors te verhogen. 

Ik moet eerlijk zeggen dit overviel ons behoorlijk. In uw raadscommissie van 11 
april j l . kwam de notitie "ombuigingen" ter sprake, in deze notitie worden 
maatregelen voorgesteld om de financien van uw gemeente gezonder te 
maken. Helaas komt er ook een voorstel aan de orde om de toeristenbelasting 
te verhogen met 25 cent. Gelukkig staat in de notitie dat het College hier geen 
voorkeur voor heeft, maar tijdens de bespreking in de commissie lijken een 

aantal partijen dit toch wel een aantrekkelijk idee te vinden. 

Een aantal van u geven aan dat een gast zich niet zou laten leiden bij de 
vakantiebestemming door de toeristenbelasting. Dat zegt u wei maar de gast 
laat zich wel leiden door de prijs van de vakantiebestemming. En hoe smaller 
de beurs, hoe beperkter de mogelijkheden, dat zult u met me eens zijn. 

Beste raadsleden, het gaat niet om die 1 of 2 kwartjes zoals in april werd 
aangehaald maar het gaat om harde euro's. Kamperen doe je meestal niet voor 
1 nacht, zeker niet met een gezin. Laten we naar de realiteit kijken. Als je als 
gezin met 3 kinderen een weekje kampeert ben je straks met uw plannen 
zomaar 60 of 70 euro kwijt aan belasting zonder dat je nog maar ergens van 

hebt genoten. 

Dit jaar is de BTW van veel producten gestegen van 6% naar 9%. Zo ook de 
vakanties, reden voor een aantal ondernemers om de inflatiecorrectie dit jaar 
maar over te slaan of om de tarieven zelf iets verlagen, zo betaald een kind bij 
camping Meerwijck dit jaar 4.25 euro voor een overnachting, voorheen was dit 
4,50 euro. Dit is wel de realiteit en het lijkt me dat de ondernemers hun gasten 
goed kennen. Ook zijn er diverse betalingsregelingen met vaste gasten die 
graag willen blijven recreeren in uw gemeente maar wel op de kleintjes moeten 

letten. 



Als we kijken naar de belastingdruk, dat heb ik u ook uitgelegd in een eerder 
aan u verzonden brief, dan is deze voor een kind totaal uit balans, immers 1,75 
of 2 euro op 4,25 is een belastingdruk van 40 tot 50%. Zo'n hoog belastingtarief 
doen we in Nederland eigenlijk alleen op producten waarvan we het gebruik 
willen afremmen, denk aan de accijns op sigaretten. Blijkbaar wilt u liever geen 

kinderen die kamperen in uw gemeente? 

Laten we kijken naar alternatieven. Tuurlijk geen toeristenbelasting zou het 

mooiste zijn maar ik ben realist genoeg om te beseffen dat ik dat vandaag niet 

voor elkaar krijg. Maar ik pleit wel voor geen verhoging door naar alternatieven 

te kijken. 

In mijn brief noem ik een aantal opties die elders goed werken; 

bv. Geen toeristenbelasting heffen bij kinderen, diverse Drentse gemeenten 

gingen u voor; 

of hef een percentage toeristenbelasting, hier valt veel voor te zeggen, immers 

op een hotelovernachting van 100 euro valt 2 euro niet extreem uit de pas, dit 

is een belastingdruk van 2%, dat is toch iets anders dan die 40% of 50% 

nietwaar? 

of wellicht zijn er nog andere opties denkbaar, graag willen we met u in overleg 
voordat u op 11 juli instemt met een verhoging die voor een enorme disbalans 
zorgt voor de kosten van een overnachting in uw gemeente. 

Tot slot wil ik u nog wijzen op het feit dat uw gemeente helaas niet een 
toeristisch imago heeft. U bent niet te vergelijken met de gemeente waar 
Sneek of Makkum in ligt, daar heffen ze 1,25 euro of Ameland, daar betaal je 
1,55 euro. Ondernemers in uw gemeente moeten 10 keer zo hard trekken en 
investeren in promotie dan velen hun collega's. Ontmoedig ze nu niet met deze 

forse belastingaanslag. 

Maar laten we liever gezamenlijk werken aan een gezonde sector die goed is 
voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de economie van uw gemeente. 

Dank voor uw aandacht. 
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