
 

 

*2014000706* 

Zaaknummer: 2014/645 
Referentie:      2014/706 

Raadsvergadering d.d. 4 februari 2014 agendapunt  9        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 februari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. de Graaf 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 705 
E-mail adres:                p.g.dik@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   1e wijzigingsverordening toeristenbelasting 2014 
-   Verordening toeristenbelasting 2014 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel om 1e wijzigingsverordening toeristenbelasting 2014 vast te stellen 
 
Gevraagd besluit 
Gevraagd wordt om vast te stellen: 
1. De eerste wijziging  van de verordening toeristenbelasting 2014 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Per abuis is in artikel 6, eerste lid, van de Verordening toeristenbelasting 2014 het begrip ‘seizoenplaatsen’ één 
keer teveel opgenomen. Het begrip hoort niet thuis onder lid 1 a, en is nu verwijderd. Dit heeft geen gevolgen 
voor de belastingheffing aangezien de wijziging duidelijkheid voor belastingplichtigen brengt en het aantal 
personen dat heeft overnacht nu altijd wordt bepaald op 2,1 en niet naar keuze kan worden bepaald op 2,5 of 
2,1. Dit is dus in het voordeel van belastingplichtigen.  
Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, werkt de wijziging terug tot 1 januari 2014. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Omdat gebleken is dat artikel 6 van de Verordeningen toeristenbelasting 2014 onduidelijkheden oproept voor de 
belastingplichtige inzake (niet vaste) seizoenplaatsen, is het noodzakelijk om de verordening op dit punt aan te 
passen. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 26 november 2013 is de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 vastgesteld. 
Voor het berekenen van het forfaitair tarief is de bezetting ten opzichte van voorgaande jaren naar beneden 
bijgesteld, waarbij meer aansluiting is gezocht bij de werkelijke bezetting. 
 
Nu blijkt dat per abuis in artikel 6, eerste lid van de Verordening toeristenbelasting 2014 het begrip 
‘seizoenplaatsen’ één keer teveel is opgenomen. Het begrip hoort niet thuis onder lid 1a en is nu verwijderd. Dit 
heeft geen gevolgen voor de belastingheffing, aangezien de wijziging duidelijkheid voor belastingplichtigen 
brengt en het aantal personen dat heeft overnacht nu altijd wordt bepaald op 2,1 en niet naar keuze kan worden 
bepaald op 2,5 of 2,1. Dit is in het voordeel van belastingplichtigen. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, 
werkt de wijziging terug tot 1 januari 2014. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Zodra de wijziging is vastgesteld wordt deze op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ingangsdatum van de verordening is 1 januari 2014. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Er zijn geen financiële gevolgen mee gemoeid.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
  
 


