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Toeristenbelasting blijft

Middel om niet bestaande verblijfsbelasting te innen
(Water)toeristen betalen sinds 2005 belasting in de gemeente Noordoostpolder.
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het beste moment om hiermee te komen, maar het is
wel het moment waarop je
met de belastingen nog alle
kanten uit kunt.’ Bovendien
had haar fractie ‘wel wat
achter de hand’, om het
EMMELOORD - ‘Een sympathiek bepaald door de hoogte van tekort te dekken.
voorstel’, zei Daniëlle Kloos- de toeristenbelasting, vond Wat dat was, wilde ze niet
kwijt: ‘Het is nu nog te vroeg
terman (VVD), ‘veel minder Visser. ‘Er zijn gemeentes
om daar mee naar buiten te
waar het veel hoger is.’
rompslomp.’ Bovendien
komen’. Op een meer convindt de fractie 70 eurocent Judo Bakker (GroenLinks)
vroeg Smit of zij het ophef- crete vraag van de burgeper persoon per nacht veel
meester in welke richting de
fen van de toeristenbelasvoor een gezin met kindedekking dan gezocht moet
ting geen blijk van onberen.
worden, wees Smit naar
Met die rompslomp valt het hoorlijk bestuur vond. ‘De
volgens Jelle Visser (CU/SGP) toeristenbelasting bestaat in promotie en acquisitie.
Hero Torenbeek (CDA) wilde
onze gemeente pas sinds
wel mee: ‘Dat controleren
weten of er nieuwe argu2005.’
kost niet zoveel. Daar staat
tegenover dat de opbrengst ‘We hebben er al veel vaker menten waren om een verzoek dat het eerder niet
fors is’. Bovendien wordt de om gevraagd’, antwoordde
Smit. ‘Het is misschien niet haalde, nu weer te berde te
mate van gastvrijheid niet

Het was kielekiele, een door D66 ingediend amendement om de toeristenbelasting op te heffen haalde
het vorige week donderdag net niet. ‘De gemeente
wil gastvrij zijn. Daar hoort toeristenbelasting niet
bij’, verdedigde Heidy Smit het D66-standpunt.

brengen. Wiemer Haagsma
(Politiek Unie) viel Smit bij.
‘Op 24 april 2008 hebben wij
samen met ONS en de VVD
ook geprobeerd om de toeristenbelasting af te schaffen, maar dat is toen niet
gelukt, Inmiddels hebben
we een nieuwe raad. Mevrouw Smit heeft groot
gelijk om het nu weer te
proberen.
Wethouder Andries Poppe
bevestigde de woorden van
Visser. ‘Het gaat om hele
lage inningskosten, slechts
4.200,- euro per jaar. Afschaffen levert dus nauwelijks
enige besparing op.’
De toeristenbelasting moet
volgens hem meer gezien
worden als een soort verblijfsbelasting, bedoeld om
de niet in het GBA ingeschreven buitenlandse werknemer toch te laten betalen
voor de voorzieningen die de
gemeente biedt. ‘Ik wil D66
vragen het verzoek uit te
stellen tot volgend jaar. Dan
hebben we alle tijd om na te
denken over hoe het gat te
dekken’, zei Poppe.
Hiertoe was D66 niet bereid.
Het ingediende amendement op het collegevoorstel
sneuvelde met één stem. De
coalitiepartijen en D66
steunden het college.
Met dezelfde stemverhouding werd het collegevoorstel om het tarief van 70
eurocent voor de (water)
toeristenbelasting te handhaven gesteund.
S Margé Hof

