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Aan de gemeenteraad en het college van B&WGemeente Woudenberg, 28 oktober 2020

Onderwerp: Toeristenbelasting
Beste leden van de Gemeenteraad en het college van B &W Woudenberg,
Hierbij laat ik u dit schrijven toekomen n.a.v. een artikel dat op donderdag 22 oktober jl . in de mediaverscheen . In het artikel wordt gesproken over de vrijwel onontkoombare verhoging van de OZB in 2021als extra inkomen voor de tekorten die zijn ontstaan . Ook werd gesteld dat als dit de enige oplossing zouzijn niet alleen de inwoners van Woudenberg deze pijn zouden moeten voelen , maar dat ook de toeristen
hun bijdrage moeten leveren via een verhoging van de toeristenbelasting .
In het vervolg van het artikel lezen we , dat er vanuit een aantal raadsleden gesteld wordt dat deverhoging van de toeristenbelasting zeker een mogelijkheid is omdat de toeristen tenslotte ook profiteren
van de voorzieningen in Woudenberg. Daarnaast lezen we ook dat raadsleden aangeven dat " de toeristenbelasting die in Woudenberg geheven wordt echt nog niet aan de top zit, zowel regionaal * als landelijk *
Daar wordt ook nog aan toegevoegd dat de toeristenbelasting in Woudenberg op € 1,39 is tegenover€ 1,69 in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug . "( Nb . * Bij verwijzing naar hogere tarieven wordt veelal ongemerkt gerefereerd aan de hogere toeristenbelastingtarievenvoor Hotels , maar die zijn niet van toepassing op de verblijfsrecreatie )
Wat betreft de opmerking uit de Raad van Woudenberg over de hoogte van de toeristenbelasting inGemeente Utrechtse Heuvelrug , blijkt dit toch echt anders te zijn dan er - volgens het artikel - door hetraadslid wordt aangegeven . In de verordening toeristenbelasting 2020 van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug zien wij in Artikel 8 punt 1 het volgende vermeld : Het tarief , per overnachting in mobielekampeeronderkomens en stacaravans , bedraagt € 1,21 tegenover het nu al hogere tarief van € 1,30 dat in
de Gemeente Woudenberg voor 2020 geldt . Daarnaast zien we in Artikel 4. Vrijstellingen dat in deGemeente Utrechtse Heuvelrug de toeristenbelasting alleen wordt geheven voor personen vanaf 13 jaar
en vinden we die vrijstelling niet terug in de verordening van de Gemeente Woudenberg. Met het oog opde vele kamperende gezinnen , met kinderen onder de 13 jaar , betekent dit een directe achterstand voor
de in Woudenberg gevestigde recreatieondernemers als het gaat om hun concurrentiepositie .
HISWA -RECON staat als brancheorganisatie in nauw contact met haar leden ; de recreatieondernemers in
Woudenberg. Zij doen hun best om Woudenberg op de kaart te zetten . Dit betekent als eerste dat deGemeente , samen met de recreatie ondernemers , er voor moeten zorgen dat het voor mensen van
buitenaf aantrekkelijk moet zijn om Woudenberg als vakantieplek te kiezen . Het is immers in het belangvan alle ondernemers in Woudenberg dat toeristen blijven komen , en het liefst nog meer dan tot op
heden . Toeristen zorgen voor een grote bron van inkomsten voor wat betreft de winkeliers, horecagelegenheden en daar aan gerelateerde ondernemers . Dit heeft indirect natuurlijk ook een positieveuitwerking voor de eigen inwoners , die zijn ook gebaat bij een gezonde middenstand en het voortbestaanvan een dorpskern met winkels & horeca gelegenheden .
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Al vele jaren is er vanuit de recreatieondernemers de vraag gesteld waar de toeristenbelasting aan
besteed wordt maar daar is , tot op heden , geen duidelijk antwoord op gekomen . Naar onze mening is hettijd dat zij een duidelijk antwoord krijgen op deze vraag zodat zij dit ook aan hun gasten kunnen
uitleggen . Er wordt in het artikel ook geschetst dat de toeristen eveneens mee moeten betalen omdat zijtenslotte ook profiteren van de voorzieningen in Woudenberg. Vanuit de Recron zouden wij dit graag
toegelicht zien , van welke voorzieningen in Woudenberg profiteren de toeristen mee ?
Ondanks dat er is toegezegd , en we ook in diverse stukken van de gemeente kunnen teruglezen , dat erdoor de Gemeente Woudenberg m.b.t. tot de toeristenbelasting alleen een jaarlijkse indexeringverhoging van maximaal 2% zal worden toegepast ( zie bijlagen ), blijft dit een terugkomend onderwerpwat de recreatieondernemers ten zeerste verbaasd . Zij hebben op grond van die toezegging hun tarieven
voor 2021 al vastgesteld en kunnen deze niet meer wijzigen . Dit heeft grote consequenties voor allerecreatieondernemers als het gaat om het kamperen en het verblijf in ( groeps ) accommodaties .
Wij gaan er dan ook vanuit dat de Gemeente Woudenberg zich zal houden aan de jaarlijkse 2% verhoging
die aan de recreatieondernemers is toegezegd .
Daarenboven zijn de gemeenten in Nederland die o.a. toeristenbelasting heffen dit jaar - i.v.m. de coronacrisis - vanuit het rijk gecompenseerd voor tegenvallende belastinginkomsten; ook vanuit detoeristenbelasting ( zie s.v.p. bijlage onder aan deze brief )
In afwachting van uw reactie ,
met vriendelijke groeten
Ivo Gelsing
Regiomanager HISWA - RECRON / Gelderland , Utrecht
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Bijlage 1 .
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/31/aanvullende-compensatie-corona-voor
gemeenten :
" Verlenging en aanvulling maatregelen mei "
Eind mei is met gemeenten , provincies en waterschappen een eerste compensatiepakket afgesproken van€ 566 miljoen. Het ging om compensatie voor misgelopen inkomsten ( zoals toeristenbelasting enparkeergelden ) en kosten voor bijvoorbeeld de noodopvang voor kinderen, maar ook voor het op peilhouden van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning . Aanvullend op dit eerste pakket
worden voor de periode tot 1 juni de door de gemeenten gederfde inkomsten van terrassen , markten enevenementen gecompenseerd met € 20 miljoen . Er is nog eens € 100 miljoen gereserveerd om later ditjaar te verdelen over gemeenten als er meer bekend is over de inkomstenderving na 1 juni .
Een aantal maatregelen die afgelopen mei is genomen , wordt verlengd in dit tweede pakket. Het gaat omextra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven van € 50 miljoen . Gemeentenontvangen ook nog eens € 60 miljoen en provincies € 8 miljoen om lokale culturele voorzieningen zoalsopenbare bibliotheken , muziekscholen , musea , filmhuizen en de lokale informatievoorziening teondersteunen .
Om de financiële druk bij gemeenten verder te verlichten is afgesproken de zogenoemdeopschalingskorting in 2020 en 2021 te schrappen . Dit betekent dat er in 2020 € 70 miljoen en 2021 € 160
miljoen extra naar gemeenten gaat . "
Bijlage 2 .
Zie kopie bijgaand krantenartikel Woudenberger
Bijlage 3 .
Zie kopie ' Beleidsbegroting gemeente Woudenberg 2020-2023/ toezegging 2% jaarlijkse verhoging


