
 

Agendapunt : 05. 
Voorstelnummer : 10-064 
Raadsvergadering : 29 oktober 2015 
Naam opsteller : Dimitri Druiven 
Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven / Jurjen Hemmen 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer : BB15.00640 
Registratienummer : RAAD150111 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Vaststellen Verordeningen toeristen- en watertoeristenbelasting 2016 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: De raad besluit: 

-de Verordening watertoeristenbelasting 2016 vast te stellen; 
-de Verordening toeristenbelasting 2016 vast te stellen; 
-het tarief voor de watertoeristen- en toeristenbelasting vast te stellen op 
€1,80. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Met dit voorstel wordt aan uw raad voorgesteld de Verordeningen watertoeristen- en 
toeristenbelasting 2016 vast te stellen met een tarief van € 1,80 per persoon per nacht.  
 
Gevolg programmabegroting 2016-2019 
In de programmabegroting 2016-2019 is voor 2016 een opbrengst van € 2.344.000,- 
vastgesteld door uw raad. Om deze opbrengst voor 2016 te realiseren zal het tarief voor de 
toeristenbelasting moeten worden verhoogd van € 1,75 naar € 1,80.  
 
Bij de berekening van de opbrengsten in de programmabegroting wordt uitgegaan van het 
gemiddelde aantal overnachtingen van de 3 voorgaande afgesloten belastingjaren. Tot en 
met belastingjaar was dit gebaseerd op de jaren 2010 t/m 2012 en gemiddeld 1.259.000. 
Inmiddels is belastingjaar 2013 afgesloten zodat het gemiddelde gebaseerd kan worden op 
de jaren 2011 t/m 2013. Dit gemiddelde is 1.273.000. Als gevolg van het in 2015 uitgevoerde 
areaalonderzoek wordt daarbij een structurele verhoging van het aantal verwacht van 
29.000. Uitgaande van deze aantallen wordt nu uitgegaan van gemiddeld 1.302.000 
overnachtingen. Dit aantal van 1.302.000 zorgt met het voorgestelde tarief van € 1,80 voor 
het naar verwachting realiseren van de voorgestelde opbrengst.  
 
De overnachtingen welke onder de noemer watertoeristenbelasting worden gerealiseerd 
maken hier onderdeel van uit. Om deze reden wordt voorgesteld het tarief voor 
watertoeristenbelasting gelijk aan dat van de toeristenbelasting vast te stellen. 
 
Onderzoek alternatieven heffing toeristenbelasting 
In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor wijziging van de 
heffingsmethodiek van de toeristenbelasting en ontbrekend areaal. Over de uitkomsten van 
dit onderzoek is uw raad geïnformeerd tijdens de presentatiebijeenkomst op 3 september 
2015. Ons college heeft besloten in de uitkomsten van dit onderzoek voldoende aanleiding te 
zien om een wijziging in de methodiek voor te stellen aan uw raad. Hierbij is voorgesteld om 
de mogelijke wijziging niet eerder dan per 2017 door te voeren. Dit geeft ruimte om uw raad 
te betrekken in de voorgenomen wijziging en de branche tijdig te informeren.  
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De nu voorgestelde Verordeningen zijn dan ook gebaseerd op de voorgaande 
Verordeningen en daarbij bestaande praktijk. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de verordeningen door uw raad worden vastgesteld, kunnen rechtmatig aanslagen 
watertoeristen- en toeristenbelasting worden opgelegd voor belastingjaar 2016.  
 
Door het vaststellen van het tarief op € 1,80 wordt invulling gegeven aan het realiseren van 
opbrengst toeristenbelasting zoals opgenomen in de programmabegroting 2016-2019.  
 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 raadsbevoegdheid: 
 kaderstellend: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: om de aanslagen watertoeristen- en toeristenbelasting 2016 te kunnen 

opleggen dient uw raad nog in 2015 de verordeningen vast te stellen. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De verordeningen moeten door uw raad vastgesteld worden om zodoende rechtmatig 
belasting te kunnen heffen. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GR Cocensus 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja 
In een publicatie in het gemeenteblad wordt bekendgemaakt dat de belastingverordeningen 
zijn vastgesteld. Tevens wordt dit verwerkt op de gemeentelijke website. 
 
Extern overleg gevoerd met: Cocensus 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? N.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling door uw raad wordt in het gemeenteblad bekendgemaakt dat de 
verordeningen zijn vastgesteld. Na het verlopen van de termijn van 1 dag waarin de 
verordeningen ter inzage hebben gelegen is voldaan aan de juridische aspecten en kunnen 
aanslagen worden opgelegd. 
 
De aanslagen (water)toeristenbelasting worden achteraf, in het volgende jaar, op basis van 
aangifte opgelegd. 
 
Bij de  onderdelen van de budgetcyclus wordt de voortgang op het realiseren van de begrote 
inkomsten gemeld en vindt, op basis van realisaties en prognoses, eventuele bijstelling van 
de begrote opbrengsten plaats. 
 
 

Pagina 2 van 3 
 



 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De inkomsten die middels het opleggen van belastingen worden gegenereerd dienen ter 
dekking van een gedeelte van de uitgaven zoals opgenomen in de begroting. Deze 
belastingopbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen. In de begroting 2016 
zijn de opbrengsten geraamd op € 2.344.000,-. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? geen 
 
Risico’s 

 overige risico’s: Bij het niet vaststellen van de verordeningen kunnen geen aanslagen 
worden opgelegd en loopt de gemeente daardoor inkomsten mis. 
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om rechtmatig belastingen te kunnen heffen. 
 
Bijlagen:  
1. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016; 
2. Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2016. 
 
 
 
 
Bergen, 8 september 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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