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datum raadsvergadering : 14 december 2017 

onderwerp : Verordening toeristenbelasting 2018 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 28 november 2017 

 

Samenvatting 
Bij de raadsbehandeling van de begroting 2018 is door D66 een amendement 

ingediend om de toeristenbelasting aan te passen op twee onderdelen: 

1. Ook te gaan heffen i.r.t. (kamer)verhuur vanuit airB&B  

2. Het hoge tarief te verhogen van € 3,10 naar € 3,85 per overnachting. 

Dit amendement is in de raad van 9 november 2017 niet in stemming gebracht, maar 

wordt in stemming gebracht in de raad van december 2017. Omdat bij aanname van 

dit amendement de volgende raadsvergadering in februari 2018 plaatsvindt en indien 

mogelijk alle belastingverordeningen per 1-1-2018 kunnen ingaan, zijn de wijzigingen 

zoals voorgesteld in het amendement van D66 in voorliggende verordening 

opgenomen.  

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Bij de raadsbehandeling van de begroting 2018 is door D66 een amendement 

ingediend om de toeristenbelasting aan te passen op twee onderdelen: 

1. Ook te gaan heffen i.r.t. (kamer)verhuur vanuit airB&B  

2. Het hoge tarief te verhogen van € 3,10 naar € 3,85 per overnachting. 

 

Wat is er aan de hand? 
Het amendement van D66 is in de raad van 9 november 2017 niet in stemming 

gebracht, maar wordt in stemming gebracht in de raad van december 2017. Omdat bij 

aanname van dit amendement de volgende raadsvergadering in februari 2018 

plaatsvindt en indien mogelijk alle belastingverordeningen per 1-1-2018 kunnen 

ingaan, zijn de wijzigingen zoals voorgesteld in het amendement van D66 in 

voorliggende verordening toeristenbelasting opgenomen. 

 

Wat gaan we doen? 
In de voorliggende aangepaste verordening zijn m.n. aangepast: 

 Het tarief; van € 3,10 naar 3,85 per overnachting 

 Het kunnen heffen van alle ruimten ook onder de 16 kamers; dit was de oude 

ondergrens 

 Het weglaten van een ondergrens van het aantal overnachtingen waaronder 

geen belasting wordt geheven; deze was eerder 100 overnachtingen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen aanpassingen van verordening op de voornoemde onderdelen 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De aanpassingen van de verordening hebben een geraamd positief structureel effect 

van ca € 40.000,-- op de begroting 2018. Deze wijziging zal in de 1e 

bestuursrapportage van 2018 worden opgenomen.  
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Omdat ook de particuliere verhuurder een plicht krijgt tot afdracht van de 

toeristenbelasting, zal hier op gemeentelijke website en in het plaatselijk nieuws extra 

aandacht worden geschonken. 

 

Wat is het vervolg? 
Uitvoering geven aan het raadsbesluit in samenwerking met Gemeentelijke 

Belastingen Amstelland.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017, 

nummer 2017/77, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

De voorliggende verordening toeristenbelasting 2018 vast te stellen in plaats van de 

eerder aangeboden versie. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 december 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, De plaatsvervangend voorzitter 

  

A.A. Swets  P.D.A.M. Koek-Baks 

 

 


