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Geachte Fractie,

In de week van 22 oktober jl. ontving KopTop diverse meldingen van verontruste leden die
binnen 1 maand een tweede brief van de gemeente Steenwijkerland hadden ontvangen waarin
tot hun schrik, en verbazing, vermeld stond dat de beslissing om de toeristenbelasting niet te
verhogen, zoals vermeld in de eerste aan hen verzonden brief, herzien was, en er aan u, de Raad,
toch een voorstel tot verhoging van de toeristenbelasting ingediend zou worden met 10% naar
€1,10 per overnachting.
Een bijzondere gang van zaken die KopTop nog niet eerder voorbij heeft zien komen bij de
gemeente Steenwijkerland en overigens zelf ook niet had zien aankomen, aangezien dit niet
conform het coalitieakkoord is waarin toch duidelijk staat, en wat in de programmabegroting:
4.1.3. Uitgangspunten ook nog eens wordt herhaald,:
‘De lokale lasten worden jaarlijks trendmatig aangepast en stijgen niet meer.’
Daarnaast menen wij dat deze manier van communiceren een goede samenwerking tussen
ondernemers en gemeente niet ten goede komt. Waar voor de gemeente een herziening in het
voorstel wellicht volstaat met een tweede brief, betekent dit in de praktijk voor de
verblijfsrecreatieondernemers dat zij deze verhoging niet meer kunnen verwerken in brochures,
prijslijsten en diverse facturen die al verstuurd zijn t.b.v. het nieuwe verblijfseizoen. Dit wordt
namelijk in september al rondgestuurd en geregeld.
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Wij delen het enthousiasme van Wethouder Scheringa ten aanzien van de meerjarenbegroting,
waarbij de lasten voor de inwoners minimaal worden verhoogd. Een bijna evenredige verhoging
qua lasten voor de verblijfsrecreatieondernemer zou in die zin redelijk lijken, ware het niet dat
de ondernemer dit jaar ook nog eens te maken heeft gekregen met een BTW verhoging van
6 % naar 9%. Daarnaast blijft natuurlijk het feit dat in het coalitieakkoord een andere uitspraak is
gedaan. Mag hier dan zomaar weer vanaf geweken worden?
Maar is daarnaast een verhoging van de toeristenbelasting wel wenselijk? Op dit moment groeit
het toerisme in onze gemeente en daardoor ook het aantal overnachtingen. Na een behoorlijk
aantal ‘mindere’ jaren en een periode waarin heel veel tijd en energie is gestoken, mede vanuit
de ondernemers, om Steenwijkerland weer toeristisch prominent op de kaart te krijgen, zien wij
nu dat deze inzet zijn vruchten begint af te werpen, waarbij de trekker vooralsnog qua focus op
Giethoorn ligt, maar er al plannen liggen om spreiding te verbeteren en omliggende
buitengebieden mee te laten profiteren van de merknamen Giethoorn en Weerribben – Wieden.
Deze fase ligt nog in de startblokken en zal pas effect hebben wanneer meerdere factoren,
waaronder Openbaar Vervoer, Toeristische Informatiepunten, Poorten en verbetering
fietspaden, het juiste samenspel vinden om de toerist ook naar de overige buitengebieden te
kunnen halen en bedienen. Willen wij de toerist nu afschrikken met een aanzienlijke
tariefverhoging ten opzichte van het voorgaande jaar, of juist niet, en zorgen wij dat de aanvoer
van toeristen vergroot wordt door de huidige plannen door te zetten en deze haar werk te laten
doen.
Maar waar praten we nu eigenlijk concreet over. In punt 4.1.4 van het overzicht
belastingopbrengsten, staat over de Toeristenbelasting:
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-

Zoals u in het overzicht terug kunt lezen, bedroeg de opbrengst van de
Toeristenbelasting in 2017 €619.000, - . Hieruit blijkt dat 2017, dat begroot was op
€472.000, - , een meeropbrengst had van €147.000, - . Na de bijzonder mooie zomer van
2018 zal het aantal overnachtingen ten opzichte van 2017 zeker niet gedaald zijn.

-

De begroting 2018 geeft aan €492.000, -. Hetgeen een verwachte meeropbrengst is van
minimaal €127.000,-

-

Ook voor het jaar 2019 geldt dat bij een verblijf zoals in 2017 er een verwachte
meeropbrengst is van €42.000, -. Het, niet waarschijnlijke, tekort op de begroting 2019
van €8000, - bij het niet doorgaan van de 10% verhoging à 50.000 euro, kan gedekt
worden uit de meeropbrengsten van €275.000 van de voorgaande 2 jaren. Hierbij is nog
niet meegerekend de, in de programmabegroting, verwachte groei van het aantal
overnachtingen van verblijfstoeristen, welke in ‘punt 3.3.2 Autonome ontwikkelingen’,
geschat wordt op 50.000 per jaar.

Zou het uiteindelijk niet meer opleveren om in te zetten op het langer in het gebied houden van
de verblijfstoerist en als gemeente de al bestaande samenwerking met ondernemers en
Stichting Weerribben – Wieden te ondersteunen en versterken.
Mocht een tariefswijziging wel nodig blijken, dan mag de ondernemer toch minstens van de
gemeente verwachten dat deze de ondernemer hierover informeert bij voorkeur 1 jaar, maar
ten laatste een half jaar, van tevoren. Waar de toerist voorheen in januari pas ging nadenken
over de vakantie, ligt dit nu heel anders. Dit heeft mede te maken met de opkomst van het
internet en de diverse boekingsplatforms. Denk aan de vroegboekkortingen die hier heel handig
op inspelen, maar ook de reisorganisaties willen al een jaar vooruit de prijzen weten en
verwerken in hun reisbrochures.
Wij verzoeken u om goed te kijken naar puur sec de cijfers en de praktijk zoals wij deze voor u
hebben beschreven en de plannen die er liggen vanuit de Stichting voor ons gebied. Waar ligt
voor de gemeente Steenwijkerland, zeker voor de komende jaren, meer opbrengst. Deze direct
terug verhalen op de recreatieondernemer middels verhoging van de toeristenbelasting of de
marktwerking haar gang laten gaan en oogsten waar alle ondernemers op geïnvesteerd hebben,
het efficiënt en vruchtbaar vermarkten van ons prachtige gebied?
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Wij gaan voor een duurzaam toeristisch belastingsbeleid. Wij verwachten na het lezen van onze
zienswijze dat de Raad onze visie deelt en niet akkoord gaat met de voorgestelde verhoging van
10% van de toeristenbelasting.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
i.o.
Met hoogachtende groet,
Namens KopTop,
Roel van Hoorn / Voorzitter
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