
Wethouder,besterecreatieondernemers/oFS,

voordat JessLokaar u haar notitie omtrent de toeristenbelasting

gaat overhandigen willen wij graag een toelichting geven'

Jesslokaal is een partij die de recreatiesector zeer waardeert

en een warm hard toedraagt. De recreatiesector is een hele

mooie, levendig" 
"n 

onderíemende sector, die onze gemeente

voor een flink dleel haar beeldbepalende gezicht geeft waar we

zo trots op =iin. 
D" ,""teatiesector is om meerdere redenen een

belangrijke sector voor de gemeente schagen en die moeten

we, wat JESSLokaal betrel, koesteren. Jaarlijks bezoeken ook

steeds meer toeristen onze prachtige gemeente' Deze groei zit

eral jaren eniaren in. sinds2012isdital ruim 5% per jaaren

deze groei zal naar verwachting de komende jaren gewoon

doorzetten.

sinds een jaar of vijf iaar heeft de toeristenbelasting onze

politieke aàndacht getrokken. En wij hebben hier maar liefst

een 1O-tal redenen voor:
1 . De groei van de inkomsten toeristenbelasting loopt niet in

de fas met de groei van het aantal toeristische
overnachtingen.

2. Daarbij komt dat het aantal overnachtingen van

arbeidsmigranten, die ook toeristenbelasting horen af te
dragen, in onze gemeente ook nog eens fors stijgt. De TB,

die deze groep jaarlijks zou moeten afdragen bedraagt al

bijna 500.000 euro.
3. Het totaalbedrag aan inkomsten toeristenbelasting, naar

onze inschatting, fors achterblijft bij hetgeen we zouden
mogen vennrachten o.b.v. communicatie van de gemeente,
de omvang van de sector en bv. Holland Boven
Amsterdam. Wij schatten in dat onze gemeentekas
misschien wel een miljoen euro misloopt.

4. De gemeente heeft geen goed inzicht over het exacte
aantal overnachtingsplaatsen en dus ook niet in het aantal
overnachtingen dat afgerekend zou moeten worden.



5. De ontwikkeling van het tarief toeristenbelasting loopt niet

indepasmetdegroeivandelastenVooronzeelgen
inwoners.
DeafgelopenjarenwasdezeVooronzeinwonersmeer
dan 5%!

6.DetekortenophetbudgetVooronderhoudvanhet
openbar, àn ioeristiscn óeoied, in gebruik bij inwoner én

toerist, zeer fors ziin'
7. Wij constateren allaren dat er door vele bedrijven in de

sector zeer verschillende (lees hogere) tarieven

gehanteerd worden, tenruijl er op basis van het

àtg".proken standaardtaiief met de gemeente wordt

afgerekend. Dit bevreemdt ons zeer"'
8. Ons is ter ore gekomen dat een deel van de geinde

toeristenbelast'íng bewust voor een deel niet wordt

afgedragen en gézien wordt als kapitaal om te investeren

in het eigen bedrijf. Dit is onjuist en ook nog eens

concurrentie vervalsend.
9. De hoogte van het tarief toeristenbelasting is niet of

nauwelijks van invloed op het aantal toeristen dat onze
gemeente bezoekt.

10.Ons tarief toeristenbelasting zich ver onder het landelijk
gemiddelde tarief bevindt, ook afgezet naar onze regio

JESSLokaal heeft naar aanleiding van al deze redenen hier
aanleiding in gezien dit nader te onderzoeken. De uitkomsten
hiervan presenteren wij u vandaag middels dit rapport.

Ons onderzoek toont aan
. Dat er geknoeid wordt met de TB
. Dat de vele goede onder de kwade leiden,
. Dat door goede samenwerking tussen gemeente en

sector ruimte is voor verbetering van het onderhoud van
het openbaar gebied,

. Dat een beperkte verhoging van het tarief
toeristenbelasting niet leidt tot minder overnachtingen en
minder toeristen,



. Dat door goede Samenwerking tussen gemeente en

sector de verhoging van het tarief toeristenbelasting
beperkt kan blijven,

o Dat door goede samenwerking tussen gemeente en

sector er wellicht zelf ruimte is om extra te investeren in

de sector.

Wat wil JessLokaal nu:

1. Dat alle geïnde toeristenbelasting ook netjes wordt

afged ragen.
Z. Oàter sievig wordt opgetreden tegen eenieder die knoeit

met de toeristenbelasting.
3. Dat de rekening voor de aanzienlijke lastenverzwaringen

de komende jaren t.b.v. op niveau houden van de

voorzieningeh niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij

de toerist wordt neergelegd.
4. Kwalitatieve investeringen doen in het openbaar gebied,

die de toerist én de inwoners ten goede komen'
5. Het totaal aantal overnachtingen/slaapplaatsen en

bezetting jaarlijks wordt gemonitord.

Tot slot

Jesslokaal wil benadrukken dat een groot deel van de

recreatieondernemers zich netjes gedraagt, maar helaas ook
een deel niet. Wij roepen de OFS, afdeling recreatie en

toerisme op hier haar leden stevig op aan te spreken. Dit
moeten wij niet willen.

Toeristenbelasting is een belasting die door toeristen en
arbeidsmigranten wordt betaald aan eigenaren en het is net
als de btw de bedoeling dat deze netjes allemaal wordt
afgedragen aan de gemeente en dus niet voor andere
doelen wordt gebruikt.

lk sluit af met 2 adviezen van JESSLokaal:



d OF el n e n m

Focus u niet op de hoogte van de toeristenbe lasting maar helP

degemeente bij het inningsproce s "hoe meer overnachtingen

er worden afgerekend, hoe lager het tarief mogelijk kan blijven

of des te mee r we kunnen investe ren t.b.v. de sector"

or e me nte
id over het (totaal) aantal overnachtingen,

Zorg voor duidelijkhe
slaapp laatsen en bezetting in de gemeente Schagen. Holland

boven Amsterdam, De nieuwe destinatie marketingorganisatie

voor Noord-Holland Noord onderschrijft de noodzaak deze

I kengetal len te onderzoeken en deze jaarlij ks te monitoren.
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Toeristenbelasting nog te vaak verdienmodel

,3*sslokaal heeft de volgende adviezen:

Aan OFS-afdeling recreatie en toerisme:
detoeristenbelastingmaarhelpdegemeent-ebijhet

inningsproces "hoe ,eèr orernachtingen er worden afgerekend, hoe lager het tarief mogelijk

kan blijven "

wx*

Aan de Gemeente:
Zorg voor duidelfit<neiO over het (totaal) aantal overnachtingen, slaapplaatsen en bezetting in

de gemeente Schagen. Holland boven Amsterdam, De nieuwe
destinatiemarketingorganisatie voor Noord-Holland Noord onderschrijft de noodzaak deze
kengetallen te onderzoeken en deze jaarlijks te monitoren.
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JessLokaalwll:

§at alle geïnde toeristeÍ"lhelasting *crk netjes w*r*\ a§g**rag*rz,

Dat ondernemer§ niet rneen $<noeien met de toeristenbe§axtitxtg'

De rekening vo§r de aanzienliike lasten v*rxwartrtgen de k*rvlende jaren t'b'v' op

niveau houden van de voorzieningen niet allr*vn b13 onzr- inwsrlers' ïnaar ook bij de

toerist wordt neergelegd"

Kwalitatieve investering*n doen in het openhaar gehied, dle de taeri*t' en de

inwoners ten qoede ksmelr.-

Flet totaal aant*l overnachtingenlslaapplaatsen *n b*x*ttàng §aar§iiV'x wordt

gen'ronitord.
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1. Knoeien met de toeristenbelasting

we zien dat er nog steeds verhuurders zijn die de toeristenbelasting zien als een

verdienmodel, er mee knoeien 
"n 

,""rïirgèn oan de gemeente schagen heeft

in de verordening. É" Olii"*ijl de kritiek Jtliià it geweeét dat toeristen niet meer

wanneer we de to"rirtËnÈéiàiïtng =oroàn-öààn 
riohog"n. (Tarief 2Q21 bedraagt

opgenomen
komen,
1,32)

We hebben tijdens de algemene beschouwing al aangegeven dat er veel bedrijven zijn die

meer vragen dan Oe gerieente Schagen vordËrt Oii OézètfOe eigenaren. De OFS, afdeling

recreatie en toerisme] heeft ons signàal snet opgefakt, maar we zien helaas nog steeds niet

het gewenste resultaat. opvallend-is dat er nu'rrriordt gesproken wordt over toeristenbelasting

en milieuheffing.

2. Aantal overnachtingen

Jesslokaal wil graag bij de behandeling van de toeristenbelasting 2022, in juni 2021, de

volgende gegevens ontvangen:

a. Hoeveel overnachtingen zijn er de afgelopen vijf iaar (2016,2017 ,2018,2019 en

2O2O) geweest in de gemeente Schagen volgens de opgave van de eigenaren?

b. Hoeveól overnachtingen zijn er, volgens de data die zijn gebruikt voor de begroting
2018, de afgelopen 5;aar (2016, 2017,2018,2019 en 2O2O) geweest in de gemeente

Schagen? in de begroting van 2018 werd al gesproken overal bijna 2 miljoen
overnàchtingen thttps://schaqen.begroting-201 Lnl/p707lschagen-heeft-een-sterke-
toeristische-identiteit-en-draaqt-deze-ook-uit )

c. Wat is het bedrag aan toeristenbelasting, welke in diezelfde periode (2016, 2017,
2018,2019 en 2020) door huisvesters van arbeidsmigranten is afgedragen?

NB Op Texetweet en meet men zelf het aantal overnachtingen (4.300.000), het aantal slaapplaatsen
(44.500) en de bezetting per maand en de gemiddelde bezetting over het jaar (60%).
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Wanneer toeristenbelasting betalen?

Je betaalt toeristenbelasting als je verblijft in onze g?Ín:e]I" en geen inwoners bent van de

gemeente scnagen.ï"ïàiËàit dil ,eroriiiin 
""n 

t.'oi"t, pension' càravan of bungalow' Een

voorbeeldisookdagverblijfophetwaterbinnenonzegemeente.Hetwoord
toeristenberasting iJ*ài misteidend, orolïi"-óo[u,i=àkelijk bezoek en je verblijft is een

hoter of pension oinnen-on=e gemeente',-tË'ri,iijiÈ misscrrien wer een zakelijke afspraak hebt

in een omringende gemeente, moet je ià'6àËrting betaren. rn die rijn moet je daarom ook

zien dat mensen Oià nultentandse werknemers huisvèsten, die niet stàan ingeschreven b.j de

gemeente, ook deze belasting g"*oon ,o"t innen en betalen aan de gemeente.

Het afrekenen is simpel, de eigenaar van de verblijfplaats krijgt de. belastingaanslag voor

toeristenbelasting ,"I O" g"rËente. Dàze mag de ioeristenbelasting aan de klant

doorbereken"n, ,rài nietïeer dan datgenen-w3t is.vastgelegd in de verordening

toeristenbelastlng. Deze verordening *o'tàt jaarlijks door de gèmeenteraad vastgesteld'-\

3. Waarom toeristenbelasting

Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Als er veel toeristen verblijven

in onze gemeente, ,rf,"n we meei kosten. Bijvóorbeeld om straten en stranden schoon te

maken ein *egen te onderhouden. Omdat er geen extra rijksbijdrage wordt gegeven aan

toeristische gemeenten mogen we als g"m"u-nt" Schagen die extra kosten bijvoorbeeld ook

betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting'

4. 3 manieren om de hoogte vast te stellen

. De gemeente rekent een vast tarief per overnachtlng per persoon. Dit kan verschillen

per soort overnachtingslocatie.
De gemeente rekent een percentage van de overnachtingsprijs.

. Voor toeristen met een vaste staplaats (camping) of ligplaats fiachthaven) wordt een

vast bedrag berekend, een forfaitair tarief. Dit is gebaseerd op het geschatte
gemiddeldé verblijf. Hierbij kan de grootte van de staplaats of boot een rol spelen in

het tarief.

5. Toeristenbelasting in Nederland: zo is het geregeld

. ln 85% van de Nederlandse gemeenten wordt dit jaar toeristenbelasting geïnd. Het
gemiddelde tarief is in deze gemeenten €1,82 per persoon, per nacht in 2020. Vaak
is dit een vast bedrag per persoon, per nacht. Ook zijn er gemeenten die een variabel
tarief hanteren.

Omdat er geen vast tarief is in Nederland, verschilt de hoogte van de
toeristenbelasting sterk per gemeente. Zo betalen toeristen in Amsterdam met
gemiddeld €10,80 significant meer toeristenbelasting boven op de hotelprijs. Ook in
Rotterdam (€7 ,24) en Zaanstad (€7,00) valt de toeristenbelasting relatief hoog uit.

Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, heeft het Gelderse Olst-Wijhe het
laagste tarief. Boven op de overnachtingsprijs betaalt een toerist hier €0,50 per
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persoon,pernachtaantoeristenbelasting.ln54.gemeenten,waarvanAmersfoort,
Hitversum en Lelystad Oe grootsó-)Ïn, uTordt zelís geen belasting geheven'

6.Hoogtetoeristenbelasting2020regioHollandbovenAmsterdam(2020)

.Groeplgemeentenlangsdekust:Texel€2,25,DenHelder€1,33,Bergen€1,85,

3i§;ïffi;rtfl"- rJssermeer, uitgeestermeer ende wadden: Hollands Kroon €1'50'

Medembtik €Ï:5à:HkËï;;.-ë1C, óià.r'turrrno ct,og, stede Broec €0'00' Uitseest

€ 1,50
' Groep 3 De grote plaatsen:.Alkmaar €'2'41' Hoorn €2'50
. Groep + praàisén met weinig toàii.." (óveriqe gemeenten): Langedijk € 1,00'

Heerhugowaard € 0,00, KoggentànO € ö'OO' Ópmeer €'O'52' Heiloo € 1'00

HettariefindeGemeenteSchagenwas€l,30perpersoonpernacht.
I

7. Situatie gemeente Schagen

. Onze inwoners de komende jaren aanzienlijke lastenverzwaringen t.b.v. op niveau

houden van de voorzieningen voor hun kiezen krijgen
. We als gemeente grote tekorten hebben op het gebied van wegen, stoepen,

fietspaden en groenvoozieningen.
. Het niet is langier uit te leggen àat we een 'C' klasse accepteren in alle woongebieden

en dat we vooi een bepaàld delen van onze gemeente, omdat daar de toeristen

komen, een 'A' klasse wensen.
. De strandopgangen en strandbewaking steeds meer geld kosten voor onze

gemeenschap

Wanneer we lezen waarom we een gemeente toeristenbelasting heft, ziet Jesslokaal dat het
vooral te maken heeft met het openbaar gebied, dat wil zeggen, de wegen, fietspaden,
stranden, pleinen en het schoonhouden van deze voorzieningen.

De gemeenteraad van Schagen heeft, mede op aandrang van JESS en later Jesslokaal, de
verordening toeristenbelasting aangepast (minder forfaitair en meer afrekenen per persoon
per nacht). Zoals nu in de praktijk blijkt heeft dit geleid tot hogere inkomsten voor de
gemeente. Vele jaren heeft de sector dus ruimschoots meer ontvangen, dan is afgedragen.

í+
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OnderwerP
datum

Aanbevelingen toeristenbelasting

26mei2021

Persbericht - Toeristenbelasting nog te vaak verdienmodel

JessLokaal zal op zaterdag 29 mei om 1 1.00 uur een aanbevelingsbrief over de

toeristenbelasting overhandigen aan de Kees de Wit, voozitter van OFS Recreatie &

Toerisme en wethouder Joke Kruit. Dat zal gebeuren op het uitkijkduin in Petten'

JessLokaal is al enkele jaren actief bezig om alle geinde toeristengelden daadwerkeliik

terug te laten vloeien in de gemeentekas. we hebben al bereikt dat de forfaitaire regeling

is komen te vervallen, waardoor de toeristische ondernemers meer toeristenbelasting

hebben moeten afdragen dan de jaren daarvoor. Dat is ons niet in dank afgenomen door

ondernemers uit de toeristische sector. llaar voor Jesslokaal is het belastinggeld en die

moet worden afgedragen.

I

We zien nog steeds dat er ondernemers zijn die meer toeristenbelasting vragen dan dat de

gemeente heeft opgenomen in haar verordening. We hebben dit eerder aangekaart en toen

heeft de OFS Recreatie & Toerisme bedrijven hierop aangesproken. Er zijn bedrijven die dit

serieus hebben genomen, maar helaas zijn er ook nog steeds bedrijven die nog steeds meer

vragen dan wordt afgedragen.

Blijkbaar geeft de sector hierbij zelf aan dat een hogere toeristenbelasting niet betekent

minder toeristen. We zien daarnaast dat we binnen de gemeente Schagen nog steeds geld

tekort hebben op het gebied van onderhoud Openbare ruimte. Dat alles is aanleiding dat

Jesslokaal deze aanbevelingen doet richting de sector en de gemeente Schagen. ln juni

2021 zal het tarief voor 2Q22 door de gemeenteraad worden vastgesteld en Jesslokaal zal

de aanbevelingsbrief bespreken tijdens de oordeelsvormende vergadering en een

amendement indienen tijdens de gemeenteraad van juni 2021.

-\
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Aan OFS-afdeling recreatie en tgeri§me:

Focus u niet op de hoogte van de toerisÉnbelasting maar help de gemeente bij het

inningsproces "hoe l.I1"àl. or"rnachtingen er worden afgerekend' hoe lager het tarief mogelijk

kan blijven "

Aan de Gemeente:
Zorgvoorduidelijkheidoverhet(totaal)aantalovernachtingen,slaapplaatsenenbezettingin
de temeente Schagen. Holland boven Amsterdam' De nieuwe

destinatiemarketingtrganisatie voor Noord-Holland Noord onderschrijft de noodzaak deze

kengetallenteonderzoekenendezejaarlijkstemonitoren.

toeristenbe lasting ook neties wordt afgedragen.

niet meer knoeien met de toeristenbelasting'
de aanzienliike lastenverzwaringen de komende jaren t.b.v. op

niveau houden van de voorzieningen niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij

de toerist wordt neergelegd.

inwoners ten goede komen.

ln de aanbevelingsbrief is de verdere motivatie te lezen, we zullen deze aanbevelingsbrief

afgeven na de uitreiking.
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adviezen:deheeft

JessLokaalwil:


