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AMENDEMENT
artikel 33 Reglement van Orde
Aan de voozitter van de raad.
Raadsvergadering van: 11 december 2018
lndiener: W.A. Wormqoor, Partiivan de Arbeid
Voorsteltot wijziging van besluit: Belastingverordening 2019, Toeristenbelasting 2019
(agendapunt nr. 7).
Ovenruegende dat:
Recreatie en toerísme speerpunten van de gemeente Berkelland zijn;
Het tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd van € 1,-- naar € 1,25i
Uit de begroting 2019 niet blijkt waaraan de opbrengsten besteed zullen worden;
De najaarsnota een positief resultaat heeft van €.68.276,-;
Dit positieve resultaat van de najaarsnota nagenoeg overeenkomt met de te ven¡vachten
opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting;
De opbrengsten die door de verhoging worden verkregen, geÏnvesteerd zouden moeten
worden in de toeristische sector tot een bedrag van maximaal € 68.276,- (het positieve
resultaat van de Najaarsnota 2018);
De opbrengsten van de toeristenbelasting geinvesteerd zouden moeten worden in lokale
voozieningen, die ook ten gunste komen van toeristen;
Ondernemers in de toeristische sector in de gelegenheid gesteld moeten worden om
mee te denken over plannen om de gemeente Berkelland nog aantrekkelijker te maken
voor toeristen;
De gemeente Berkelland gebaat is bij actieve promotie van de gemeente als toeristische
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trekpleister
Toe te voegen een derde en vierde beslispunt aan het besluit over de Gemeentelijke

belastingverordeningen 2019:
Tekst wijzigingsvoorstel
3. De opbrengsten die door de verhoging van de toeristenbelasting 2019 worden verkregen, te
oormerken voor de toeristische promotie van Berkelland, tot een bedrag van maxímaal€
68.276,--.
4. Het college te vezoeken voor de genoemde geoormerkte gelden een plan te ontwikkelen met
de toeristische sector in Berkelland en dit plan voorafgaand aan de besteding ter instemming
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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