Verzonden: maandag 2 december 2019 13:45
Onderwerp: Toeristenbelasting 2020
Geacht college van B&W, leden van de Raad,
12 november ontvingen wij van u een brief waarin u mededeelt dat het tarief van de
toeristenbelasting voor 2020 vast gesteld is op € 1,50 per persoon per nacht. En: geen bezwaar is
mogelijk.
Toch willen wij bezwaar indienen.
Wij hebben een kleine boerderijcamping waar zo een fikse verhoging gewoon gasten gaat kosten.
50% in één keer is gewoon veel te veel. Voor u zal misschien € 1,50 toeristenbelasting niet veel zijn.
Maar voor recreanten die wij krijgen is dit wel doorslaggevend. In ons geval: als je op 1 kilometer
verderop maar € 1,15 moet betalen en je bent met een aantal personen is de beslissing snel genoeg
genomen. Wij denken dat het niet de bedoeling is om de recreanten te verjagen maar juist om ze
binnen te halen.
U promoot: gemeente Woensdrecht de fietsgemeente op de Brabantse Wal….. of geld dit alleen
voor de wielersport !
De laatste jaren krijgt De Brabantse Wal steeds meer naamsbekendheid en vinden de recreanten het
fijn om deze kant uit te komen. Voor het wisselende landschap en de vele activiteiten die door de
ondernemers plaats vinden. Maar ook voor de toeristenbelasting van € 1,- p.p.p.n. Wij doen ons
uiterste best om hen een fijne vakantie te geven en ondertussen promoten we de lokale
ondernemers om daar hun boodschappen te doen, een terrasje pikken, winkelen of uit te gaan eten.
Er is dus nog een doelgroep die van deze maatregel hinder gaat ondervinden.
Wij vinden ook dat u dit veel te laat mededeelt. Wij moeten voor de Vekabo gids onze tarieven voor
1 september inleveren. Aan de hand van deze tarieven zijn er al redelijk veel boekingen gemaakt
voor 2020. Dat betekent dat wij erbij inschieten want in de bevestiging staat het bedrag vermeld wat
het hen gaat kosten. Zo ook voor een aantal andere sites en campergidsen. Zij vragen medio
september de tarieven voor het volgende jaar zodat ze de gidsen kunnen drukken. Kunnen wij straks
telkens uit gaan leggen waarom op onze informatie andere tarieven staan. Dat komt niet erg
geloofwaardig over.
Waarom hebben jullie ons, de ondernemers, niet benaderd om dit samen in goed overleg te doen.
Nu hebben wij het gevoel dat we het begrotingstekort van de gemeente Woensdrecht mee mogen,
moeten, oplossen.
Wij vragen u dringend om dit besluit terug te draaien en samen met de ondernemers naar een goede
oplossing te zoeken.
Hopelijk krijgen wij een positief antwoord terug.
Met vriendelijke groeten,
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