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Voornemen invoering toeristenbelasting

Geachte raadsleden,
Het toeristisch bedrijfsleven heeft pas onlangs vernomen dat het College van B&W in Almere
het voornemen heeft uitgesproken om toeristenbelasting in te gaan voeren. We zijn hierover
erg verbaasd omdat dit initiatief op geen enkel moment met ons is besproken.
U moet weten dat we sinds vele jaren een Toeristisch Platform Almere hebben waarin we als
toeristisch bedrijfsleven meerdere keren per jaar overleg hebben met uw gemeente. De
wethouder met toerisme in het pakket participeert ook in dit Toeristisch Platform en wordt
ondersteund door de betrokken ambtenaren. Tijdens dit overleg denken we als bedrijfsleven
mee over het toeristisch beleid, de kansen voor de gemeente maar ook kritische
onderwerpen schuwen we niet.
U kunt zich dan ook voorstellen dat de eenzijdige aankondiging vanuit het College van B&W
dat de Gemeente Almere maar liefst € 2,50 toeristenbelasting per persoon per overnachting
wil gaan heffen als de bekende donderslag bij heldere hemel kwam. Was het niet verstandig
om dit eerlijk en open aan te geven tijdens het toeristisch platformoverleg en hier op
voorhand met de sector over de consequenties na te denken? Omdat dit niet gebeurd is
voelen wij ons niet serieus genomen en vragen we ons af waarom we als bedrijfsleven hier
nog energie in moeten stoppen?
Mocht u als gemeenteraad geen waarde hechten aan een transparante discussie dan is het
natuurlijk uw goed recht om toeristenbelasting in te voeren. U dient zich dan wel het
volgende af te vragen:
▪
▪
▪

Heeft de Gemeente Almere al een dusdanig stevig toeristisch profiel dat een
buitensporig hoge toeristenbelasting rechtvaardigt of zijn we als gemeente nog in de
opbouwfase?
Is het tarief niet veel te hoog als je bedenkt dat dit voor een gemiddelde overnachting
op een jachthaven en/of camping betekent dat het tarief met meer dan 40% wordt
verhoogd?
Het tarief helemaal niet ‘gematigd’ is zoals door het college wordt gesuggereerd. Zo
kent Lelystad net als Almere geen toeristenbelasting en liggen de tarieven van de
andere gemeenten in Flevoland die wel toeristenbelasting kennen significant lager.
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▪
▪

Een dergelijk hoog tarief betekent dat juist mensen met een kleinere portemonnee
zwaar worden getroffen.
Zou het toch niet verstandiger zijn om eerst in overleg te treden met het bedrijfsleven
die veel tijd en energie kwijt is aan het innen van deze belasting en na te denken over
de effecten en de mogelijkheden?

Mijn conclusie, als voorzitter van het Toeristisch Platform Almere, is dat dit een ondoordacht
voorstel is dat een succesvol samenwerkingsverband met uw gemeente onnodig onder druk
zet. Ik pleit er daarom voor om, te beginnen op bestuurlijk niveau, eerst een inhoudelijke
discussie te voeren over nut en noodzaak omdat een dergelijke belastingverhoging grote
gevolgen heeft. Zolang uitsluitend naar opbrengsten wordt gekeken neem je wat ons betreft
elkaar niet serieus en ga je voorbij aan een complexere werkelijkheid.
In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend, mede namens de ondernemers die deelnemen aan het Toeristisch Platform
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