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Burgemeester Wassink

Voorstel/Advies
Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van
Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting 2020 en de verordening op de
heffing en invordering van Forensenbelasting 2020.

Samenvatting
Vaststellen van het tarief Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting voor 2020
en het vaststellen van het tarief Forensenbelasting 2020, rekening houdend met
de ingediende motie door de PvdA en de VVD van 16 oktober 2018 (Motie
Begroting 2019 (2018/58). Deze motie is aangenomen en vastgesteld met 7
stemmen voor en 3 stemmen tegen

Toelichting
Toeristenbelasting
Op verzoek van de Raad worden de verordeningen tegelijk vastgesteld met de
begroting.
In het stuk Krachtig Terschelling, Eilandakkoord 2018-2022 is opgenomen onder
5. Sturing en uitvoering – Financiën, dat op de toeristenbelasting indexering
plaats vindt. In navolging van de motie van de PvdA en VVD van 16 oktober 2018
(Motie Begroting 2019 (2018/58) wordt de indexering op de cent nauwkeurig
berekend. De tariefsverhoging is de uitwerking hiervan.
Het voorstel is om het tarief te verhogen volgens de Consumenten Prijsindex (CPI)
van het Centraal Plan Bureau. De gemiddelde stijging van de inflatie van januari
t/m juni 2019 is 2,6%, dit komt uit op een verhoging van € 0,04 naar € 1,74.
Forensenbelasting
Voor 2020 blijft het tarief waarmee de forensenbelasting per slaapplaats wordt
berekend wederom gelijk aan dat van de (water)toeristenbelasting. Dat betekent
dat het tarief per slaapplaats is € 241,86. Het maximum tarief voor een woning
met vijf of meer logiesplaatsen is € 1.209,30. Bij dit bedrag is rekening gehouden
met de “korting” van (5 x) toeristenbelasting voor de eerste dag die reeds in het
bootkaartje wordt betaald.

Wijzigingen
Bij de Verordeningen Toeristenbelasting (Artikel 13), Verordening
Watertoeristenbelasting (Artikel 12) en Verordening Forensenbelasting (Artikel 8)
zijn de artikel betreffende Nadere regels door college van burgemeester en
wethouders vervallen. Dit in overeenstemming met de verkregen informatie van de
VNG op 05 augustus 2019. Als gevolg daarvan vernummeren de daarop volgende
artikelen.
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Nadere regels
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college is geschrapt. De aanduiding
'nadere regels' heeft een andere kwalificatie (delegatie) dan wij met de bepaling beoogden. Bij
invoering van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht is een aantal regelgevende
bevoegdheden van de raad overgegaan op het college. Wij hebben toen de bepaling over het
geven van nadere regels door het college in de modelverordeningen gemeentelijke
belastingen opgenomen. Dit is gebeurd om duidelijk te maken dat er naast de
belastingverordening nog andere regels over de heffing en de invordering van gemeentelijke
belastingen (kunnen) gelden. Het ging ons niet om de gedelegeerde bevoegdheid om nadere
regels te stellen, maar om bevoegdheden die het college ook zonder deze bepaling heeft.
Gelet op de kwalificatie van 'nadere regels' en het gegeven dat er ook nog
uitvoerings- en beleidsregels over de heffing en de invordering bestaan, hebben wij de
bepaling over het geven van nadere regels door het college geschrapt. In de Algemene
toelichting op de modelverordeningen gemeentelijke belastingen lichten wij de
mogelijkheid van het stellen van nadere regels, uitvoeringsregels en beleidsregels toe.

Opgenomen wijziging in de Verordening Toeristenbelasting 2020:
In Artikel 5 (Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing), onder lid
3a, is de tabel voor het berekenen van het forfaitair aantal overnachtingen
verduidelijkt.
3. a.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar is ontstaan of is
beëindigd, of het aantal slaapplaatsen in de loop van het belastingjaar is
vermeerderd of verminderd, worden de in lid 2 bedoelde aantallen
overnachtingen vermenigvuldigd met de navolgende percentages die
behoren bij de eerstvolgende volle kalendermaand na het ontstaan of
beëindigen van de belastingplicht of van de vermeerdering of
vermindering van het aantal slaapplaatsen:
beëindiging/ ontstaan/
vermindering vermeerdering
januari
0%
100%
februari
2%
98%
maart
4%
96%
april
8%
92%
mei
16%
84%
juni
27%
73%
juli
42%
58%
augustus
60%
40%
september
75%
25%
oktober
84%
16%
november
92%
8%
december
96%
4%
De uitkomst van de vermenigvuldiging wordt naar beneden afgerond op
een geheel getal.

Opgenomen wijziging in de Verordening Watertoeristenbelasting 2020:
In artikel 2 Begripsomschrijvingen is de verwijzing naar de Havenverordening
2008 gewijzigd in Havenverordening 2013.
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Historie
In de meerjarenbegroting 2016-2019 is reeds voorgesteld om het tarief
(water)toeristenbelasting de komende jaren te verhogen naar (uiteindelijk) € 1,65
in 2018. Door het Eilandakkoord 2018-2022 en de ingediende motie van de PvdA
en de VVD van 16 oktober 2018 (Motie Begroting 2019(2018/58) wordt hiervan
afgeweken. Deze motie is aangenomen en vastgesteld met 7 stemmen voor en 3
stemmen tegen.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
N.V.T.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
De wens van de gemeenteraad om de toeristenbelasting op een andere wijze te
heffen met de Waddenkaart is nog object van onderzoek. Op korte termijn lijkt het
lastig om een substantiële verandering door te voeren waardoor de heffing van
toeristenbelasting op andere wijze kan plaatsvinden. Inmiddels zijn er wel
gesprekken gaande met rederij Doeksen om te onderzoeken of het mogelijk is om
de toeristenbelasting af te rekenen in het reserveringsproces op de website van de
rederij. De overgrote meerderheid van de passagiers boekt hun reservering via de
website van de rederij. In het reserveringstraject moet de heen- en terugreis
opgegeven worden. Het lijkt een logische stap om op deze website “virtueel”
doorverwezen te worden naar het loket van de gemeente Terschelling, waar men
dan de toeristenbelasting moet afrekenen.
Momenteel wordt onderzocht of het huidige software programma van de rederij
een dergelijke aanvulling ook kan verwerken.
Tevens zijn er nog de nodige praktische zaken die in kaart gebracht moeten
worden en waarvoor een werkbare, en bij voorkeur digitale, oplossing gezocht
moet worden; zoals bijvoorbeeld het wijzigen (vervroegen) van de terugreis datum,
dat zou betekenen dat er toeristenbelasting teruggestort moet worden, maar ook
de werkwijze voor boekingen die niet vooraf via de website zijn gedaan. Invoering
per 01 januari 2020 lijkt echter niet mogelijk.
Tot nu toe is ook de actualisering van de verordening toeristenbelasting met de
daarin genoemde forfaits per accommodatiesoort daarom uitgesteld. Als
bovenstaande werkwijze in de praktijk kan worden gebracht, zal ook de hele opzet
van de verordening toeristenbelasting veranderen. Zo verdwijnen dat de forfaits,
omdat de toeristenbelasting rechtstreeks door de bezoeker wordt betaald.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
N.V.T.

Communicatie/interactiviteit
De tarieven (water)toeristenbelasting 2020 en Forensenbelasting 2020 worden zo
spoedig mogelijk, na vaststelling, bekend gemaakt in de Terschellinger. Tevens
wordt het tarief vermeld op de website van de gemeente en via het Twitteraccount.
Voor de toeristische verhuurbranche is een algemene folder beschikbaar om te
overhandigen aan hun gasten die vragen hebben over het hoe en waarom van de
(water)toeristenbelasting en forensenbelasting.

Advies van de raadscommissie
Dit onderwerp is behandeld in de raadscommissie van 8 oktober 2019.
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Ter inzage liggende stukken
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 2020.
Verordening op de heffing van invordering van Forensenbelasting 2020.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven,
loco-secretaris

J.B. Wassink,
burgemeester

