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Voorzitter, gemeenteraadsleden,
Veel is er inmiddels al gezegd en geschreven. Alle insprekers bekijken dit vanuit hun eigen
situatie wat de impact is voor hun organisatie. Als voorzitter ben ik blij met al deze
ondersteuning vanuit de sector. Ons standpunt wordt dus zeer breed gedragen!
Wat is nu de kern van de boodschap:
-

In juni voorstel indexering
Geen heffing TB voor arbeidsmigranten die verblijven bij actieve agrariërs (LTO)

Het is 5 voor 12 en het college stelt een verhoging van 20% TB voor. Met andere woorden:
het college veranderd de spelregels tijdens de wedstrijd. Als betrouwbare overheid kunnen
wij dit als sector niet accepteren.
Voor alle recreatieve ondernemers in de verblijfrecreatie legt u het financiële verschil op hun
bordje. Zij moeten dit uit eigen zak betalen, net terugkerend vanuit een corona crises.
Wethouder Kruit: 3,5 jaar gaat het goed met de tariefstelling TB nu vlak voor de finish dit
voorstel? Zonder vooroverleg met de sector. Ik ben ook niet even gebeld, moest het
vernemen via andere kanalen. Heel jammer, met name in het participatie traject wat met
OFS R&T en LTO zo goed is verlopen.
Maar wat schetst mijn verbazing: Het amendement van de coalitie stelt het tarief TB 2023 €
1,75. 30% hoger! Ook dit voorstel is zonder vooroverleg met de sector gedaan. Zo regeer je
wel over je eigen graf.
Concreet: tarief 2022 € 1,34 vaststellen voor het jaar 2022. Wij betreuren het zeer dat er
niet aan de wens van LTO voor 2022 wordt voldaan. Er komen nog verkiezingen aan met een
nieuw college en raad. We zullen dan wel zien wat het tarief 2023 wordt. Wij gaan het
gesprek graag aan. Laat de Toeristen- en Forensenbelasting niet de sluitpost worden van de
begroting en maken wij afspraken voor de komende 4 jaar.
Dank voor uw aandacht.
Kees de Wit Vz. OFS sector R & T 06 53 36 07 05 recreatie@ondernemendschagen.nl

