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Onderwerp: Intrekking Toeristenbelasting per 2012 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de Verordening Toeristenbelasting 2011 per 1 januari 2012 in te trekken.  
 
2. Aanleiding 
In de gevoerde gesprekken met Van der Valk hotel die praktisch gezien als enige belastingplichtige 
is voor de toeristenbelasting, zijn steekhoudende argumenten ingebracht die de conclusie 
rechtvaardigen dat uitvoering van de toeristenbelasting door partijen onwenselijk wordt ervaren.  
 
3. Aspecten 
Verordening toeristenbelasting 2011 
Met uw instemming is de toeristenbelasting met ingang van 2011 ingevoerd. Daartoe is de 
Verordening toeristenbelasting 2011 vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2010.  
 
Kerntakendiscussie 2010 
Bij de kerntakendiscussie zijn voorstellen besproken en aangenomen die moeten leiden tot 
besparingen en opbrengstverhogingen. Een van deze voorstellen is de invoering van de 
toeristenbelasting met ingang van 2011. Het is aan de ondernemers deze, overigens beperkte, 
kosten door te berekenen in de gehanteerde tarieven van nachtverblijf. Hiermee zou een opbrengst 
van bruto € 44.000,- (minus € 9.000,- uitvoeringskosten) worden gerealiseerd.  
 
Tegemoet komen aan bezwaren van belanghebbenden 
In het kader van “openheid” van zaken en “participatie” is er ruimte voor burgers en bedrijven om  
Inbreng te hebben in het door dit college uit te voeren beleid.  
Als de uitvoering van het beleid door belanghebbenden als onredelijk wordt ervaren en partijen  
alternatieven aandragen, staat ons college hier open voor.  
 
Van der Valk, die praktisch gezien de enige belastingplichtige is voor de toeristenbelasting, heeft  
bezwaren gemaakt tegen invoering van de toeristenbelasting. Alhoewel hij begrip heeft voor de  
bezuinigingsoperatie, ziet zij alternatieven om bij te dragen aan de bezuinigingsmaatregelen. Van  
der Valk wil dit doen door het oprichten van een fonds dat de ontwikkeling en uitvoering van  
(culturele) activiteiten in de gemeente Ridderkerk stimuleert. 
  
Daarnaast lijkt het ons redelijk om rekening te houden met de landelijke ontwikkelingen op dit 
terrein. Gemeenten waar de opbrengst uit de toeristenbelasting niet rechtstreeks ten goede komt 
aan ‘recreatie’ of ‘de toerist’, schaffen deze heffing af of hebben het voornemen dit te doen. Deze 
gemeenten doen dit o.a. om de lokale ondernemer in deze economisch mindere tijden niet nog 
meer onder druk te zetten.  
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4. Aanpak/Uitvoering 
Het raadsbesluit zal worden gepubliceerd in het gemeentejournaal van de “De Combinatie”.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De opbrengst uit toeristenbelasting is voor de komende jaren opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Met het afschaffen van de toeristenbelasting per 2012 ontstaat er een 
structureel begrotingstekort van € 35.000,-- (begroting 2012 – 2015). Dit tekort wordt ten laste 
gebracht van de algemene middelen en komt aan de orde bij de behandeling van de 2e monitor in 
2012. Aangezien de opbrengsten uit de toeristenbelasting in de algemene middelen terechtkomen, 
komt een tekort op de begroting in beginsel ten laste van de algemene middelen.  
 
In dit verband heeft Van der Valk te kennen gegeven om een financiële bijdrage te leveren in een 
nader door partijen uit te werken fonds. Dit fonds komt ten goede van “het maatschappelijk 
belang”. Dit idee wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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