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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
– forensen- en toeristenbelasting feitelijk een niet-ingezetene-belasting is;
– onder niet-ingezetenen verstaat men mensen die buiten onze gemeente hun hoofdverblijf hebben;
– arbeidsmigranten niet-ingezetenen zijn;
– naast toeristen- en forensenbelasting ook gebruikersbelasting geheven kan worden;
– gebruikersbelasting een belasting is die geheven kan worden als 'niet-woningen' gebruikt worden voor
huisvesting.
Overwegende dat:
 het huisvesten van arbeidsmigranten gebeurt t.b.v. de bedrijfsvoering van een beperkt aantal
ondernemers;
 de gemeentelijke kosten (registratie, beleid, handhaving) betaald worden door de gehele
gemeenschap;
 de wet toestaat dat voornoemde belastingen niet uitsluitend geheven behoeven te worden per
geregistreerde overnachting, maar ook bv. geheven kunnen worden per gemeubileerde kamer, huis of
locatie (forfaitaire wijze van heffen);
 deze belasting dus feitelijk eenvoudig te implementeren is;
 de wet toestaat dat de gemeente een ruime mate van beoordelingsvrijheid heeft bij het beoordelen of
iemand in een gemeente zijn of haar hoofdverblijf heeft;
 er veel gemeentes zijn (b.v. Sint Anthonis, Westland) die deze belasting heffen;
 het heffen van deze belasting ook door belangenorganisaties zoals de LTO volstrekt normaal gevonden
wordt;
 ook de VNG aangeeft dat het heffen van deze typen belastingen op huisvesting voor arbeidsmigranten
correct zijn;
 het door de wethouder zo geprezen Westlandmodel naast het inschrijven in de RNI en BRP ook voorziet
in het heffen van toeristen-, forensen- en gebruikersbelasting op de huisvesting van arbeidsmigranten;
 het Westland model als leidraad zou kunnen dienen voor wat betreft het implementeren en heffen van
voornoemde belastingen.
Draagt het college op:
– met een voorstel te komen tot het heffen van forensen- / toeristen- / gebruikersbelasting voor
huisvesting arbeidsmigranten;
– waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van forfaitaire heffing;
– waarbij een uitgangspunt is dat de hoogte van de totaal te innen belasting de gemeentelijke kosten
moet dekken;
– als logisch gevolg op het vorige punt: de gemeentelijke kosten inzichtelijk te maken.
Ingediend door:
…………………………….
A. van der Geest
(PW2010)

………………………….
R. Manshanden
(GroenLinks)

…………………..
S. Zeilemaker
(PWF)

