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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT 2018-11-8
Onderwerp: (water-toeristenbelasting
Dit amendement heeft betrekking op voorstel 18.0000667 "Aanpassing belasting- en
retributieverordening 2019" onderdeel: 8 en 9 verhoging Toeristenbelasting en
Watertoeristenbelasting
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-11-2018,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. toeristen die de Noordoostpolder bezoeken voor de lokale economie van groot
belang zijn en bezoekers kunnen zijn die op kampeerterreinen verblijven en
kunnen bestaan uit gezinnen met (jonge) kinderen;
2. toeristen zakelijke bezoekers kunnen zijn die in hotels verblijven en daardoor de
zakelijke uitstraling van de Noordoostpolder kunnen bevorderen;
3. toeristen bezoekers kunnen zijn van de vele evenementen die de Noordoostpolder
rijk is en daardoor op hun wijze waardering kunnen uiten voor het werk van de
vele vrijwilligers die in de Noordoostpolder topprestaties leveren;
4. de Noordoostpolder graag te boek wil staan als gastvrije gemeente;
5. toeristenbelasting in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft;
6. toeristenbelasting een belasting is met een negatief imago, als gevolg van het
innen van toeristenbelasting mogelijk bezoekers de Noordoostpolder kunnen
mijden;
7. de toeristenbelasting in 2018 niet verhoogd is;
8. de opbrengsten in 2018 circa 100.000 euro hoger waren dan aanvankelijk
begroot;
9. een hogere opbrengst van de (water)toeristenbelasting dus niet direct gerelateerd
is aan een verhoging van de (water)toeristenbelasting,
van mening dat
1. de voorgestelde tariefsverhoging van de toeristen- en watertoeristenbelasting met
2,4% niet wenselijk en noodzakelijk is;
2. het batige saldo van de begroting ruimte biedt tot het niet doorvoeren van de
verhoging van de toeristenbelasting,
Besluit
1. De Verordening toeristenbelasting 2019 en de Verordening Watertoeristenbelasting
2019 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat de tarieven voor beide
belastingen voor 2019 niet verhoogd worden.
2. De financiële consequenties van voornoemd punt te verwerken door middel
van de eerste begrotingswijziging 2018.
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