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1.

Uit het raadsvoorstel blijkt dat 2,7% een machtiging heeft afgegeven voor het betalen in
tien maandelijkse termijnen. Dat betekent dat ongeveer 1.215 inwoners direct of
indirect betrokken zijn bij gespreide betaling. U geeft aan dat vanaf 2021 die
mogelijkheid niet meer wordt aangeboden. Wat zijn hiervoor de argumenten?

antwoord

Wat gesteld wordt is niet juist. Ruim 60% van de belastingplichtigen heeft automatische
incasso en betaalt dus in 10 termijnen.
In 2020 was het voor degenen die nog geen machtiging hadden afgegeven voor het eerst
mogelijk met een QR code op de aanslag alsnog een machtiging af te geven. Daar heeft
slechts 2,7% van de niet-incassanten gebruik van gemaakt. Hieruit concludeerden we
dat dit niet in een behoefte voorziet. Wel blijft het via andere kanalen mogelijk een
incassomachtiging af te geven.

2.

Gespreid betalen kan voor sommige inwoners van belang zijn, met name voor lagere
inkomensgroepen en inwoners die te maken hebben met schulden. Hiermee kan
betalingsproblematiek aan het eind van de maand worden voorkomen. Bent u zich
hiervan bewust?

Antwoord

Ja, zie antwoord onder 1.

3.

Bent u eventueel bereid om, met het oog op deze minderheidsgroep, uw beslissing te
heroverwegen?

Antwoord

Nee, zie antwoord onder 1.

4.

In hoeverre is de gemeente, met het oog op de recent ingevoerde verblijfsbelasting
voor arbeidsmigranten, afhankelijk van de inschrijving in de basisadministratie van de
gemeente?

Antwoord

Verblijfbelasting is niet recentelijk ingevoerd. Wel hebben we ondernemers
aangeschreven dat ze voor arbeidsmigranten die ze verblijf bieden en niet ingeschreven
staan, verblijfsbelasting verschuldigd zijn.
Arbeidsmigranten die zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) hoeven
geen verblijfbelasting te betalen.

5.

Arbeidsmigranten schrijven zich niet altijd in. Kunt u een inschatting geven hoeveel
verblijfsbelasting de gemeente hierdoor misloopt?

Antwoord

Nee dat kunnen we niet inschatten. Als arbeidsmigranten zich inschrijven hoeven ze
geen verblijfbelasting te betalen.

6.

Treft de gemeente ook regelingen met ondernemers, waarbij de verblijfsbelasting
geheven wordt op basis van een inschatting van het aantal bezette bedden?

Antwoord

Nee we treffen geen regelingen op basis van schattingen.
Het aantal malen dat wordt overnacht in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, wordt
op grond van de Verordening Verblijfsbelasting bepaald op het werkelijk aantal
overnachtingen en het werkelijk aantal personen dat verblijf houdt. Daarnaast is voor
situaties zoals die in de verordening worden genoemd mogelijk om via een forfaitair
tarief af te rekenen.

7.

Arbeidsmigranten schrijven zich ook niet altijd uit. Voor verblijfsverleners kan het soms
- mede vanwege de privacywetgeving - moeilijk zijn om aan te tonen dat een
arbeidsmigrant niet meer op het betreffende adres verblijft. Hoe kunt u die
belastingplichtigen terwille zijn?

Antwoord

We kunnen de belangplichtige niet ter wille zijn. De verblijfbieder moet
registreren/aangifte doen aan/van welke personen verblijf met overnachting is geboden
en niet in de BRP staan ingeschreven.

