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Onderwerp: toeristenbelasting

Geacht College.

Bij deze nodigen wij U uit kennis te nemen van de aan ommezijde vermelde korte

notitie. Wij verzoeken u dringend - in het belang van uw ondernemers en uw gasten,

maar ook in het belang van uw gemeente zelf- hiermee rekening te houden bij het

vaststellen van uw beleid en begrotingsbehandeling.

Hoogachtend:

STICHTING VRIJE RECREATIE

W. T. van den Berg, voorzitter

7. L

L. Kloosterman, secretaris.



Recreanten ervaren toeristenbelasting ais diefstal

Wat doe je als je in deze crisistijd met slechts een beperkt budget toch vakantie wilt vieren? Dan ga je

naar een boerencamping. Spannend, goed, rust gegarandeerd en met afstand het goedkoopst. Je zoekt

natuurlijk een camping in een gemeente waar geen toeristenbelasting wordt geheven. Dat scheelt al

gauw een paar tientjes per week en die kun je wel voor leukere dingen gebruiken. Of gewoon voor de

boodschappen die je doet in het dorp. Leuk voor de winkeliers.

Wat doe je als gemeente als je in diezelfde crisistijd met een beperkt budget toch een goed beleid wilt

voeren? Bijvoorbeeld omdat je moet bezuinigen. Dat is het probleem van veel gemeenten.

Belangrijkste oorzaak? Decentralisatie van steeds meer taken naar gemeenten; lees: bezuinigen op

rijksuitgaven. Hoe ga je als gemeente om met de dreigende tekorten? Niet door te bezuinigen. Want

dat is heel ingewikkeld. Dat vraagt veel overleg en gereken. Gemakkelijkste oplossing: zoek naar

melkkoeien. Eén daarvan? Natuurlijk: de toerist. Hoe kon je die vergeten! Of als je hem niet vergeten

was, dan verhoog je de toeristenbelasting toch gewoon met een paar honderd procent, zoals

bijvoorbeeld in de gemeente Voorst.

"Simpel" zou je zeggen; geen haan immers die ernaar kraait. Behalve, de SVR dan !

Die zegt: "gemeente, weet wat je doet". Onderzoek toont immers aan dat je met toeristenbelasting de

toerist je gemeente uit jaagt. Die kiest dan voor een andere gemeente, zoals in het geval van Voorst

voor de buurgemeente Deventer, waar geen toeristenbelasting betaald hoeft te worden. Gevolg:

leegstand, dus schade voor de campinghouders in je eigen gemeente (waaronder ook veel boeren die

het toch al niet gemakkelijk hebben) en nog veel meer schade voor de middenstand.

Conclusies:

Is toeristenbelasting kortzichtig?

Ja, want het is korte-termijn beleid.

Is toeristenbelasting onrechtvaardig?

Ja, want het is willekeurig.

Is toeristenbelasting asociaal?

Ja, want het treft ook de armste bevolkingsgroepen.

Is toeristenbelasting een uiting van gemai(zucht?

Ja, want echt bezuinigen is veel moeilijker.

Is toeristenbelasting diefstal?

Toeristen (SVR telt er circa een half miljoen) ervaren het als zodanig en, als

gemeenten naar zichzelf kijken, kunnen ook zij daar alleen met 'ja' op

antwoorden. Je bent een dief van je eigen portemonnee en van die van je

middenstanders. Zo jaag je zelf je gasten weg !

Moet toeristenbelasting daarom worden afgeschaft? Ja.

Advies van de SVR aan de gemeenten:

Verspil geen tijd aan het beantwoorden van deze brief of het sturen van een

ontvangstbevestiging. Gebruik liever de tijdwinst om echt te bezuinigen en de

toeristenbelasting af te schaffen.


