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Raadsvergadering van: 7 november 2017

Behorendebijagendapunt: I

Ondenrerp: Vaststelling beg roting 201 8-2021 :

qeen verhoqinq toeristenbelastinq in 2018

Gelezen het dekkingsplan d.d. 27 oktober 2017 van burgemeester en wethouders
behorende bij het voorstel tot de vaststelling van de begroting 2018-2021.

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van
Beemster 2010.

Overwegende dat:

het tarief van de toeristenbelasting in november 2016 door deze raad van € 1,80
per persoon per dag naar € 2,10 per persoon per dag is verhoogd en ondernemers
in deze branche daar niet van op de hoogte waren / te laat van op de hoogte zijn
gesteld en zij door hun all-in tariefstelling zelf het verschil voor eigen rekening
hebben moeten nemen in de eerste maanden van 2017;

in het voorliggende dekkingsplan voor het tweede opvolgende jaar een
tariefsverhoging wordt voorgesteld en daarmee uitkomt op € 2,75 per persoon per
dag met de kanttekening dat Beemster daarmee dan wel tot de duurste gemeenten
in de directe omgeving behoort;

in het voorliggende dekkingsplan ook overwogen wordt om de OZB met 11o/o te
verhogen en ondernemers in de toeristische branche daardoor twee maal geraakt
worden;

voor het noodzakelijk financieel evenwichtsherstel er andere oplossingen mogelijk
zijn om te komen een sluitende begroting voor het jaar 2018;

een jaar uitstel van deze tweede prijsverhoging wenselijk is om de ondernemers in
deze branche in staat te stellen om hierop goed te kunnen anticiperen in het belang
van de continuiTeit van toerismestroom naar onze polder.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de voorgestelde verhoging van de
toeristenbelasting naar € 2,75 per persoon per dag niet in 2018 door te voeren.
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