
PVDA 

r cu 
Amendement Toeristenbelasting 

13INK16427 

De raad van de gemeente Hellendoorn in vergadering bijeen op 3 december 2013; III Ili II III II III III I U il 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake punt 9. : Toeristenbelasting; 

Constaterende dat: 
de afspraken met de sector over de hoogte van de toeristenbelasting tot en met 2013 lopen; 
het College de Toeristenbelasting vanaf 2014 wil verhogen doordat door een dalende trend in het 
aantal overnachtingen verschil is ontstaan tussen de geraamde opbrengst en de werkelijke opbrengst; 
het College de tarieven in de categorieën A, B, C en Vaste plaats met ingang van 2014 voor de komende 
3 jaar in één keer met respectievelijk 22,65 96, 23,45 96, 13,82 96 en 22,64 96 wil verhogen; 
het College overleg heeft gevoerd met de HORT (Hellendoornse Ondernemers in Recreatie en 
Toerisme) en dat deze met een stapsgewijze verhoging komt voor een periode van 5 jaar die minimaal 
budgettair neutraal is; 
bij het voorstel van de HORT de tarief stijging tussen de categorieën onderling meer in verhouding is 
doordat de tarieven in de categorie C (hotels) meer stijgen dan door het College wordt voorgesteld; 
het voorstel van de HORT weliswaar voor 2014 een tekort en voor 2015 een kleiner tekort oplevert 
voor de begroting, maar dat dit in 2016, 2017 en 2018 ruimschoots wordt gecompenseerd doordat de 
tarieven meer stijgen dan in het voorstel van het College. 

Overwegende dat: 
de sector recreatie en toerisme één van de economische speerpunten van de gemeente Hellendoorn is; 
de HORT terecht aangeeft dat de tariefsverhoging een probleem betekent voor de ondernemers die op 
basis van de oude tarieven al overeenkomsten voor 2014 hebben afgesloten met klanten; 
de HORT voorstelt om de tarieven in 2014 en 2015 dusdanig te verhogen dat dit geen problemen 
oplevert voor de ondernemers en vanaf 2016 en verder de tarieven verder te laten stijgen; 
het voorstel van de HORT ervoor zorgt dat de tariefsverhoging voor Hotels meer in verhouding ligt met 
de stijging van de overige categorieën; 
het voorstel van de HORT vanuit een constructief meedenkende organisatie komt en de raad met het 
aannemen van dit amendement meer recht doet aan de wensen van de sector. 

1. Het voorliggende concept-besluit met de tabel van tarieven te vervangen door de onder Alternatieve 
Oplossing op pagina 2 weergegeven tabel van de HORT; 

2. De aldus ontstane tekorten voor de jaren 2014 en 2015 toe te voegen aan het bedrag dat in deze jaren 
al aan de Vrij Aanwendbare Reserve wordt onttrokken; 

3. De in 2016, 2017 en 2018 ontstane overschotten te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve totdat het 
onder 2 onttrokken bedrag is gecompenseerd; 

4. Het College opdracht te geven in de T helft van 2017 overleg te plegen met de HORT voor het 
vaststellen van de tarieven voor 2019 en verdere jaren, waarbij ook zal worden bekeken of het 
hanteren van één tarief voor de toeristenbelasting vanaf 2019 voor wat betreft de HORT tot de 
mogelijkheden behoort. 
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