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Vraag
Enkele weken geleden heeft de raad rond mogen kijken op 2 locaties (Uden en Gemert)
waar arbeidsmigranten gehuisvest waren. Tijdens die bijeenkomsten, en in het overleg
daarna op het gemeentehuis, bleek dat géén van beide exploitanten/huisvesters
toeristenbelasting afdroeg. Zij vertelden niet eens te weten dat er, ter zake van dat
overnachten, toeristenbelasting verschuldigd was! In het eerste nagesprek is aan de
wethouder gevraagd of de raad een overzicht kon krijgen
van de door het college afgegeven vergunningen/ontheffingen voor huisvesting van
arbeidsmigranten en/of expats! Tot nu toe heeft de raad niets ontvangen. Wij herhalen
daarom navolgende vragen:
1. Graag ontvangen wij een overzicht van alle vergunningen/ontheffingen die het
college heeft vanaf 2014 heeft verstrekt, met vermelding van datum afgifte ontheffing,
locatie, aantal personen en duur van de ontheffingsperiode.
2. Voor welke locaties is door de betreffende eigenaren toeristenbelasting afgedragen
(2014 t/m 2018) en over hoeveel overnachtingen?
Met vriendelijke groet
Jan Vroomans en Ton Vogels
Antwoord
Antwoord vraag 1
Huidige situatie:
Er is in het verleden gekozen om bij voorkeur niet te werken met diverse applicaties voor de
verschillende werkprocessen in de organisatie maar voor één zaaksysteem waarin
processen worden geregistreerd en bewaakt. Dit heeft veel voordelen maar dat betekent ook
dat we niet beschikken over een applicatie die gebouwd en in staat is om specifieke
gegevens te genereren over in dit geval afgegeven vergunningen/ontheffingen voor
huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor kunnen we de gevraagde informatie niet
verschaffen.
Vervolgstappen:
1. Op dit moment is een aantal acties in gang gezet om de juistheid en volledigheid van
de registratie van arbeidsmigranten i.r.t. de toeristenbelasting te toetsen
- Vergelijking lijst geregistreerde adressen toeristenbelasting (zie ook de bijlage)
met openbare gegevensbronnen zoals Airbnb en sites waarop bed en breakfast
locaties worden aangeboden;
- Vergelijking lijst geregistreerde adressen toeristenbelasting met gegevens Brp
(Basisregistratie personen), BAG (Basisregistratie Adressen en gebouwen) en
vigerend bestemmingsplan (inclusief afgegeven vergunningen en verleende
ontheffingen).
2. Structurele borging proces
Na de actualisatie van de lijst met adressen ten behoeve van de toeristenbelasting worden
de volgende maatregelen in het proces ingebouwd.

-

De invoering van het digitale nachtregister gaat helpen bij een juiste registratie
van het aantal overnachtingen en biedt de volgende voordelen:
o De belastingheffing en controle kan efficiënt via het systeem plaatsvinden.
Momenteel moeten de aangiftes handmatig worden doorgevoerd.
o Het digitaal nachtregister sluit goed aan bij de bestaande systemen, Brp
en Register niet ingezetenen. Ook dit bevordert de controlemogelijkheden
o Er kan zo beter gehandhaafd worden op permanente bewoning en het niet
naleven van de aangifte toeristenbelasting.
o Handhaving:
Met het digitaal nachtregister kunnen we eenvoudiger en efficiënter
controleren. De verwachting is dat met de huidige capaciteit 30 adressen
per jaar gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast kan er realtime
gemonitord worden wie waar verblijft, of dat er ook daadwerkelijk
nachtverblijf wordt verschaft op een bepaalde dag of periode.

In de brief richting de bedrijven wordt tevens de aandacht gegeven op handhaving en de nut
en noodzaak van het bijhouden van het nachtregister. Dit kan preventief werken op het goed
bijhouden van het nachtregister.
- Voordat de aanslagen toeristenbelasting verstuurd worden wordt er eerst een
verschillenanalyse gemaakt met het voorgaande jaar.
Antwoord vraag 2
Zie vertrouwelijke bijlage

