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Inspreken commissie bestuur 10 juni 2015 
 
Betreft agenda punt 11, Verordening toeristenbelasting 2016 
 
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
Ik spreek hierbij namens OFS sector R&T, OFS sector Agribusiness en LTO Noord. Deze drie 
organisaties vertegenwoordigen alle bedrijven die Toeristenbelasting betalen in de gemeente 
Schagen. 
 
Vele collega’s zullen vanavond allerlei argumenten naar voren brengen die ik hier niet ga herhalen. 
Ik wil mijn verhaal baseren op een aantal feiten. 
 

- In September 2014 heeft het college besloten de TB te verhogen naar € 1,25 in 2018. Deze 
verhoging van 30% is NIET VOORAF gecommuniceerd met de sectoren. In het goede 
contact wat wij hebben is dit absoluut een misser! 

- Coalitie akkoord: Een zo laag mogelijke lokale belastingdruk! Verhoging 30%? 
- Op 23 Oktober 2014 hebben wij met Wethouder Groot hier o.a. over gesproken. Er is toen 

afgesproken een bijeenkomst te organiseren waarin beide partijen met hun argumenten 
zouden komen. 

- Op 7 mei (7 maanden later) was er dan eindelijk een gesprek. 
- Onze argumenten luiden: Deze verhoging in onacceptabel voor alle partijen. Waar ligt de 

onderbouwing? Wat zijn de economische gevolgen? Met name Petten en Sint Maartenszee 
komen de gasten met de kleine beurs. TB wordt een al groter gedeelte van de 
overnachtingssom. Zonder inzicht in de economische gevolgen zien wij besluiten van de 
lokale politiek hierover als onbehoorlijk bestuur. Wij kunnen ons geen experimenten 
veroorloven, dit is veel te riskant.  

- De argumenten van de gemeente kwamen niet verder dan: een dekkingsvoorstel voor de 
financiën 

- Vanuit de agrarische sector is toeristen belasting heffen op mensen die in het arbeids 
proces zijn opgenomen al een discussie punt. Deze betalen immers al loon-, en 
gemeentelijke lasten. (riool heffing ed.) 

- Op initiatief van de sector gaat de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze 
verhoging. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen zijn als de gemeente de TB verlaagt 
naar 0,50. In beide voorstellen wordt betrokken dat mogelijk het BTW % gaat van 6% naar 
21% (landelijk beleid) 

- Wij vinden het dan ook ongehoord dat er nu toch zeer fors wordt verhoogd, zonder dat de 
uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. 

 
 
Kees de Wit, 
Namens de 3 bovengenoemde organisaties 
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