Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Toeristenbelasting
Rvs Programmabegroting 2020
T. Beuker (PvdA), E. Meester (CDA), S. Zeilemaker (PWF), Y. Nijsingh (D66), S.
Visser (CU), A. Meester (BAMM), R. Manshanden (GroenLinks) en A. van der
Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 de toeristenbelasting in Medemblik momenteel € 1,13 per nacht bedraagt en het voorstel is
om deze gefaseerd te verhogen naar € 1,50 per nacht;
 andere gemeenten om ons heen met een toeristisch karakter, zoals Enkhuizen en Hoorn
respectievelijk € 1,70 en € 2,50 per nacht (peildatum 17-10-2019) in rekening brengen;
 Medemblik in de begroting fors investeert in zijn toeristisch product, o.a. Musea, ontwikkeling
Vooroever en een coördinator toeristische marketing
Overwegende dat:
 Medemblik in de benchmark ten opzichte van bijv. Hoorn en Enkhuizen onderaan bungelt wat
zijn toeristenbelasting betreft, terwijl het daarentegen fors investeert in het toerisme;
 in de provincie Noord-Holland gemiddeld €1,81 per nacht wordt gevraagd (bron: onderzoek
Vakanty op basis van de gegevens van COELO);
 de rekening voor deze investeringen nu voornamelijk bij de inwoners van Medemblik terecht
komt;
 een betere balans tussen inkomsten en uitgaven aan het toerisme bijdraagt aan financieel
gezond beleid;
 Medemblik ook met deze verhoging financieel interessanter blijft voor toeristen dan Hoorn of
Enkhuizen;
 met deze directe verhoging er in 2020 een positief effect van € 120.000,- en in 2021 €
60.000,- wordt gerealiseerd
Amendeert dit raadsvoorstel als volgt:
1. op pagina 70 van de begroting onder punt 50 de zin als volgt te wijzigen:
‘We verhogen de recreatieve heffingen per 2020 naar € 1,50 per nacht en deze worden
vervolgens jaarlijks geïndexeerd’
En draagt het college op:
2. om de toeristische branche zo spoedig mogelijk te informeren over dit besluit.
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