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Onderwerp
Uitstel motie onderzoek differentiatie toeristenbelasting.
Kennisnemen van
Het uitstel van de uitwerking van de motie differentiatie toeristenbelasting tot medio 2022.
Inleiding
De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2020 een motie aangenomen over toeristenbelasting.
De motie roept het college op:
1. Om in 2020 een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van differentiatie in de
tarieven toeristenbelasting per 2021 en
2. Het aanbod van recreatieve en toerisme voorzieningen binnen de gemeente West Betuwe
categoriaal in beeld te brengen met de daarbij behorende gebruiksaantallen.
Op dit moment bereiken ons vanuit verschillende brancheorganisatie verzoeken tot uitstel, intrekken,
opschorten van toeristenbelasting 2019/2020 vanwege de coronacrisis. Tevens wordt gevraagd om
de tariefsverhogingen van de afgelopen jaren ongedaan te maken. In de nafase van de coronacrisis
willen wij in beeld brengen wat de gevolgen zijn geweest voor de recreatieve sector binnen onze
gemeente en hoe we daar op kunnen anticiperen.
Ons college is thans van mening dat uitvoering geven aan de motie niet het juiste moment is. Wij
willen u met deze raadsinformatienota informeren dat wij de uitvoering van deze motie willen
opschorten naar medio 2022.
Tevens wil ons college het tarief van 2019 handhaven voor de jaren 2021 en 2022. De gevolgen
hiervan worden meegenomen in de begrotingsbehandeling van 2021.
Kernboodschap
Ter kennisname dat differentiatie toeristenbelasting wordt uitgesteld tot medio 2022.
Consequenties
Het tarief van 2019 blijft gehandhaafd
De resultaten van het onderzoek kunnen op zijn vroegst in 2023 worden geëffectueerd.
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Financiën
Door het tarief te blijven hanteren van 2019 ontstaat er in de meerjarenbegroting een nadeel van
€ 65.000,- per jaar. Dit nadeel wordt meegenomen tijdens de behandeling van de begroting 2021.
Communicatie
Door de gemeente zal niet actief over dit onderwerp worden gecommuniceerd.
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