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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 11 oktober 2011 
Naam opsteller : Jurjen Hemmen 
Informatie op te vragen bij : Jurjen Hemmen 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: notitie toeristenbelasting 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Kennis nemen van de bijgevoegde notitie “Toeristenbelasting uitvoering nu en 

alternatieven voor een gewijzigde heffing” 
- Te besluiten om de huidige wijze van heffen te continueren 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad heeft in uw vergadering van 2 november 2010 een motie aangenomen waarin het college 
opgedragen wordt te komen met een notitie waarin alternatieven worden aangegeven voor een 
gewijzigde heffing van de toeristenbelasting. 
 
Toeristenbelasting wordt geheven op basis van artikel 224 van de Gemeentewet. De alternatieve 
wijzen van heffing worden in de notitie getoetst aan dit wettelijk kader. 
Uitvoering van de heffing en invordering toeristenbelasting vindt plaats op basis van de 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2011 en de uitvoeringsregeling 
toeristenbelasting 2010. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Uw raad heeft kennis kunnen nemen van de mogelijke alternatieven voor een gewijzigde heffing 
van de toeristenbelasting en heeft hierover met raadsleden en college van gedachten kunnen 
wisselen. 
 
De huidige wijze van heffen wordt gecontinueerd. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 
 
In haar vergadering van 2 november 2010 is een motie aangenomen waarin ons college wordt 
gevraagd met een notitie te komen met alternatieven voor een gewijzigde heffing van de 
toeristenbelasting. Betreffende notitie ligt nu voor. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente Bergen legt de aanslagen toeristenbelasting op en int deze. 
De toeristische branche van de gemeente Bergen is een belangrijke partner op het gebied van 
toeristenbelasting. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
In de notitie zijn alternatieven weergegeven om de heffing van toeristenbelasting uit te voeren. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Indien de raad besluit de huidige wijze van heffing te continueren wordt de huidige uitvoering 
voortgezet. De raad wordt over de uitvoering gerapporteerd in de najaarsnota. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De huidige wijze van heffen gebeurt conform de begroting 2011.   

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
In de notitie is op pagina 17 geconcludeerd dat het de voorkeur verdient om de huidige wijze van 
heffen voort te zetten. 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Notitie “Toeristenbelasting uitvoering nu en alternatieven voor een gewijzigde  
  heffing 
 
 
Bergen, 30 augustus 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


