Verzonden: vrijdag 29 november 2019 14:49
Onderwerp: Nog wat opmerkingen naar aanleiding van de inspreektijd op donderdag 28 november
2019
Geacht college van B&W en leden van de Raad en collega’s,
Toch heb ik nog een paar opmerkingen naar aanleiding van uw conclusie wat betreft het verhogen
van de toeristenbelasting voor het kalenderjaar 2020.
Ik zet ze voor u op een rijtje en zou hier graag nog een reactie op ontvangen. Het zou prettig zijn om
mijn collega’s in de cc. te zetten zodat zij ook direct op de hoogte zijn van uw reactie.
Mijn opmerkingen zijn als volgt:
-Waarom wordt de toeristenbelasting niet mondjesmaat per kalenderjaar verhoogd in plaats van in
één keer met 50 procent? In 2014 was het tarief voor een jaarplaats € 147,60, vanaf 2015 betaalt een
recreant op een jaarplaats € 164,00 en nu wordt dit in één keer
€ 246,00. Iedere twee jaar tien cent (10 procent) klinkt al een stuk minder ingrijpend dan in één
keer 50 procent;
-kunt u ervoor zorgen dat uw ambtenaren, die ons als ondernemer te woord moeten staan, goed
ingelicht zijn over het feit wanneer het een besluit betreft dat reeds goed gekeurd is en wanneer het
een besluit betreft welke eerst nog door de Raad goed gekeurd moet worden? Dit om te
voorkomen dat er wederom misverstanden ontstaan;
-kunt u ervoor zorgen dat wij als ondernemer netjes terug gebeld gaan worden als dit wordt
toegezegd want eerlijkheidshalve moet ik u vermelden dat dit heel vaak niet gebeurt;
-kunt u ervoor zorgen dat het tarief in augustus al bekend gemaakt wordt zodat wij onze toeristen en
recreanten eerder kunnen inlichten;
-dringen verzoek aan alle fractievoorzitters om dit onderwerp nogmaals te bespreken binnen uw
fractievergadering vanwege het feit dat ik wel degelijk twijfel proef in de verschillende partijen. Er
zijn meer geluiden dat niet iedereen het hiermee eens was maar dat er voor de goede orde mee
gestemd is met de grootste partij;
-met klem zou ik graag nog eens vermelden dat de toeristenbelasting ook voor andere doelen
gebruikt moet gaan worden dan met name voor fietspaden, fietsers zijn heel vaak niet degene die
overnachten binnen Woensdrecht dus die hoeven überhaupt geen toeristenbelasting te betalen,
denk hierbij aan veldrijden en andere fietswedstrijden binnen onze fietsgemeente;
-als laatste verzoek ik het B&W om dit geheel zeer serieus te nemen daar er nogal wat toeristen, die
verblijven op onze recreatieverblijven, sowieso zorgen voor een flinke stijging van de economie
binnen gemeente Woensdrecht en dat het absoluut oneerlijk is om de begroting van de gemeente
aan te vullen omdat er elders tekorten zijn ontstaan.
Dank voor uw aandacht en ik hoop spoedig antwoord van u te krijgen.
Verder wens ik u een prettig weekend!
Met vriendelijke groet,
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