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College van B&W en Gemeenteraad

Gemeente Beemster

Rijn Middelburgstraat 1

1462 NV Middenbeemster

Middenbeernster, 3 maart 2017

Geacht College, Raad,

Vorige week zijn wij gevraagd het aantal overnachtingen over 2016 door te geven om zo de hoogte

van het aanslagbedrag toer¡stenbelasting vast te stellen. Prima, dit gaat ieder jaar zo. Maar tot onze

grote verbazing werd en passant de mededeling gedaan dat de toeristenbelasting voor 2017

verhoogd zal worden naar € 2,10.

Hier hebben wíj enkele bezwaren bij:

1. Het tijdstip van deze brief (dd I6-A2-2Ot7l. Voor reeds gemaakte boekingen voor 2017 komt dit

natuurlijk niet klantvriendelijk over. En wanneer wij als aanbieders een klantvriendel'tjke all-in prijs

hanteren richting onze gasten schieten we er dus zelf bij in voor alle gasten van 2OI7. Omdat

sommigen van ons ook werken met tussenpersonen (zoals websites die groepsaccommodaties

aanbieden) hebben ondernemers niet altijd zelf invloed op tussentijdse en/of onaangekondigde

prijsstijgingen.

2. Welke beleidskeuzes liggen er ten grondslag aan deze verhoging? Met andere woorden: wat

krijgen onze gasten meer of extra aan voorzieningen door deze verhoging? ln de bijeenkomst met

alle toeristisch ondernemers (dd 28-O4-2OL6) is door wethouder Butter toegezegd (zie ook de

notulen) een overzicht te maken van voorzieningen/faciliteiten en anderszins die de gemeente t.b.v.

het toerisme mogelijk heeft gemaakt. Helaas hebben we hier nog níets van gezien.

3. De verhoging is van € 1,80 in 2016 naar € 2,t0 in2OL7 gegaan. Vanwaar deze exponentiële stijging

van L6,6%o? Op de bijeenkomst van 28-04-2016 is ook al kenbaar gemaakt dat de toeristenbelasting

op dat moment al aan de hoge kant was. Het verbaast ons dat deze verhoging zonder slag of stoot

door de gemeenteraad is aangenomen in de vergadering van 20 december. Wij willen de Beemster

namelijk allemaal als toeristische trekpleister verder op de kaart zetten. Bijvoorbeeld: voor een

gewoon gezin van 4 personen die een weekje in onze polder verblijft loopt dit behoorlijk in de

papieren; namelijk € 58,80. Willen we dit uitstralen als Beemster en is dit goed voor onze

concurrentiepositie?



Een snel rondje in Noord-Holland levert de volgende tarieven op in euro, voor 2016:
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Bron : www. re isgra a g. n I >onde rzoek > toeristenbelasting, 2016

Wij kijken uit naar uw reactie en zijn uiteraard bereid om in een commissievergadering in te spreken

over dit onderwerp.

Vriendelijke groet,

Fort Resort Beemster, Evelíne Colijn

B&B de Oude Tuinderij, Joop en Ans Verhoef

Vakantiehuis Over de Rijp, Simone van der Heide

B&B Beemster, Piet en Riet Oortwijn

B&B Ons Stekkie, lne Besseling

Silence, Gerard Cevat

Vrienden op de Fiets, Ria Cooper

Buitenzorg Tuinen/B&B t Forthuisje, Bart en Lieke Creemer

B&B la Corbière, Henrien Anneke Corbière

BeemsterBeleving, Familie Uitentuis

Golfbaan Beemster/Kavel ll, John Jonk

Nicolaashoeve, Bets Konij n-Beemster

B&B de Aanloop, Anneke en Louise Lievendag

Groepsaccommodatie de Beemsterkamer, Marieke van Vuure


