Verzonden: zondag 1 december 2019 11:59
Onderwerp: Toeristenbelasting 2020
Geacht college van B&W, leden van de Raad en collega’s,
Bij deze willen wij ook reageren op en bezwaar maken tegen de verhoging van de toeristenbelasting
voor 2020.
Een hogere toeristenbelasting verjaagd toeristen door ze te laten betalen voor hun verblijf in ons
eigen land. Dit zal vooral gebeuren in onze gemeente aangezien de omliggende gemeenten over het
algemeen veel lagere tarieven hanteren. Voor boerencampings, waar de tarieven al veel lager liggen
dan bijvoorbeeld hotels, is deze verhoging helemaal zorgwekkend en onevenredig. Hierdoor wordt
de toeristenbelasting absurd hoog en staat dan niet meer in verhouding tot de tarieven van de
camping. Er zijn genoeg kampeerders met een klein budget en vanwege de lagere prijzen op
boerencampings kunnen zij nog heerlijk genieten van hun vakantie. Een gezin met 4 personen is
straks alleen al aan toeristenbelasting €6 per overnachting kwijt. Dat is €42 per week waarvoor ze
nog een aantal extra dagen op de camping hadden kunnen verblijven. Hierdoor zullen zij naar
alternatieve campings zoeken in gemeenten waar de toeristenbelasting veel lager is of zelfs niet eens
geheven wordt.
Zoals al eerder aangegeven door onze collega’s, gaat ook onze voorkeur uit naar een geleidelijke
verhoging. Tenslotte is de toeristenbelasting in de gemeente Woensdrecht de afgelopen jaren ook
heel langzaam en met kleine stapjes verhoogd! Waarom dan nu wel opeens met 50%?? Dit is voor
ons absoluut niet duidelijk. Wij vrezen dan ook dat onze gasten deze plotselinge verhoging niet
zullen accepteren en campings in andere gemeenten met lagere toeristenbelasting zullen verkiezen.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!
Vaak wordt de toeristenbelasting dan ook nog eens gebruikt om tekorten in de begroting van de
gemeente te verkleinen, in plaats van het te besteden aan initiatieven en projecten die de gemeente
voor de toerist aantrekkelijker te maken, zoals aanleg en onderhoud van fietspaden, fietsroutes en
picknickplaatsen. Wij zouden dan ook graag geïnformeerd willen worden en blijven, hoe de
gemeente deze extra inkomsten gaat inzetten ten behoeve van de toerist.
Tenslotte komt dit bericht veel te laat voor ons als ondernemers! Wij hebben de tijd nodig om ons
hierop voor te bereiden en onze gasten te informeren via diverse websites, foldermateriaal wat op
tijd gedrukt moet worden etc. Ook onze gasten die regelmatig onze camping bezoeken, zullen zich
verbazen over deze plotselinge, last minute en onevenredige verhoging. Wij vragen ons dan ook af
waarom dat pas zo laat in dit jaar besloten is?
Al met al zal deze onevenredige verhoging van de toeristenbelasting de recreatievisie van de
gemeente Woensdrecht en haar vele ondernemers niet ten goede komen.
Wij hopen dat dit besluit zo snel mogelijk herzien kan worden en wachten op positief bericht
hierover.
Met vriendelijke groeten,
SVR camping Aan de Groene Papegaai

