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Onderwerp: Evaluatie toeristenbelasting 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Kennisnemen van het collegebesluit over het al dan niet handhaven van de 

huidige methodiek van het heffen van toeristenbelasting.  
- Kennisnemen van de huidige gang van zaken rondom de heffing van de 

toeristenbelasting en van de beleving van de ondernemers in de 
toeristenbranche. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel betreft een evaluatie methodiek heffen toeristenbelasting 2008 alsmede een 
weergave van de effecten van deze methodiek op de opbrengsten. 
 
In 2005 is een nieuwe methodiek voor de heffing van de toeristenbelasting ingevoerd. Bij de 
behandeling van het evaluatierapport toeristenbelasting is op 25-09-2007 een amendement 
aangenomen. Hierin staat dat de huidige methodiek toeristenbelasting tot en met 2008 
wordt gehandhaafd, en dat na evaluatie in 2008 dit beleid al dan niet gecontinueerd wordt. 
 
Dit advies heeft relatie met B&W advies 070574 van 14 augustus 2007 betreffende de 
evaluatie toeristenbelasting en is in de raad van 25-09-2007 behandeld. De kaders 
waarbinnen gewerkt wordt zijn de verordening op de toeristenbelasting 2008 en de 
uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2008. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De methodiek heffen toeristenbelasting blijft zoals deze vanaf 2005 is ingevoerd. Het 
college neemt de aanbevelingen zoals in de evaluatie benoemd over en gaat over tot 
uitvoering daarvan. 
De aanbevelingen uit de evaluatie luiden: 
1. De huidige werkmethodiek toeristenbelasting handhaven 
2. Jaarlijkse controles onder de ondernemers en particuliere verhuurders houden, zodat 

elke drie jaar iedereen aan de beurt is geweest. Hiervoor is reeds structureel budget in 
de begroting opgenomen 

3. Jaarlijks check’s uitvoeren op de volledigheid van met name het bestand particuliere 
verhuurders. 

4. Terug te komen op het collegebesluit van 14 augustus 2007, registratienummer 070574, 
punt 4, om per februari 2009 elektronische aangifte van de toeristenbelasting mogelijk te 
maken. Dit voorziet niet in een behoefte. 

5. Te onderzoeken op welke wijze we de door de toeristische verhuurders gevraagde 
transparantie over de besteding van de opbrengsten toeristenbelasting kunnen geven. 

6. De uitslag van de enquête aan de toekomstige afdeling ontwikkeling overdragen om de 
door de branche genoemde overige aandachtspunten te gebruiken bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebeid van recreatie en toerisme.   

7. De uitkomsten van de enquête te verspreiden onder de toeristenbranche in de 
gemeente Bergen 

    1
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl. Informerend 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De rol van de gemeente is die als handhaver. In de uitvoeringsregeling toeristenbelasting is 
vastgelegd welke methodiek van heffen door de gemeente wordt gehanteerd. Uit de 
contacten met de toeristenbranche kunnen ideeën voortvloeien die invloed hebben op de 
uitvoering van het beleid.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De verordening toeristenbelasting wordt in de raad van december behandeld. Een 
eventuele keuze voor een andere methodiek van heffen heeft tot gevolg dat de verordening 
aanpassing behoeft. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Dit besluit betekent dat het huidige beleid op het terrein van de toeristenbelasting wordt 
gecontinueerd.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. In de begroting is met het voortzetten van het 
huidige beleid reeds rekening gehouden. 
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Gezien de uitkomsten van de evaluatie is continuering van de huidige methodiek gewenst. 
Uw raad heeft middels een amendement om deze evaluatie gevraagd.  
 

  
 
 
 
 
Bijlagen:  1. Evaluatie toeristenbelasting 2008 
  2. Enquête toeristenbelasting Gemeente Bergen (NH) 
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