Schriftelijke reactie op vragen audit commissie
Opmerking Christa Oosterbaan:
Moet de bestemming van het resultaat worden aangegeven in het raadsbesluit?
Antwoord:
Het voorstel resultaatbestemming is niet expliciet in de jaarrekening opgenomen. Het is
daarom inderdaad juist om dit expliciet op te nemen in het raadsbesluit. Het conceptraadsbesluit zal daarom worden aangepast en opnieuw worden aangeleverd bij de griffier
voorafgaand aan de raadsvergadering.
Antwoorden schriftelijke ‘’technische’’ vragen PB, Samen Terschelling en CDA.
Zie bijlagen
Financieel overzicht met betrekking tot de FUMO
Zie onderstaand overzicht

Plustaken milieu
Begroot:
Totaal werkelijk:

Uren
693 uur
425 uur
-268 uur

Bedrag
€ 53.442,50
€ 33.627,90
-€ 19.814,60

Uren
4.088
7.357
3.269

Bedrag
€ 294.336
€ 529.704
€ 235.368

Brikstaken
Begroot:
Totaal werkelijk:

Aanlevering cijfers St. Passantenhaven Terschelling
Antwoord:
De concept-cijfers over 2016 van de Passantenhaven zijn in de loop van 2017 ontvangen.
De definitieve cijfers over 2017 heeft de gemeente nog niet ontvangen.
Uitleg te ontvangen forensenbelasting.
Uitleg:
Deze belasting is gebaseerd op artikel 223 van de Gemeentewet. Deze belasting wordt
geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hun hoofdverblijf te hebben, er
gedurende het belastingjaar meer dan 90 dagen voor zichzelf of zijn gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit kan een tweede woning zijn, zoals een
recreatiewoning of – appartement.
De reden dat de gemeente forensenbelasting heft is in hoofdzaak het volgende:

De gemeente is onder andere belast met de aanleg en onderhoud van wegen / fietspaden,
instandhouding van de brandweer, openbare verlichting, wegen, biblio-theek, zwembad,
plantsoenen, enzovoorts. De kosten voor deze voorzieningen kunnen niet alleen opgebracht
worden door de inwoners van Terschelling. Onder an-dere op basis van de grootte van de
bevolking, ont-vangt de gemeente een uitkering van de rijksoverheid om die taken toch te
kunnen uitvoeren. Voor de bewo-ners van tweede woningen ontvangt de gemeente die
uitkering niet. Omdat zij ook van de gemeentelijke voorzieningen gebruik (kunnen) maken
wordt van hen in de vorm van forensenbelasting een bijdrage gevraagd.
Tarief
Het tarief per jaar voor forensenbelasting is € 229,35 per slaapplaats per woning, met een
maxi-mum van vijf slaapplaatsen. Het maximum bedrag van deze aanslag is gesteld op €
1.146,75. In dit bedrag is rekening gehouden met een compensatie voor de
toeristenbelasting die u betaalt voor de eerste dag in het bootkaartje.
De eigenaar heeft het recht bij het verhuren van zijn object toeristenbelasting te vragen aan
zijn gasten en deze zelf te behouden, dit kan gezien worden als een tegemoetkoming in de
kosten van de forensenbelas-ting. Wij attenderen u op het feit dat de Gemeenteraad het
tarief toeristenbelasting voor 2018 heeft vastgesteld op €1,65. U mag dus niet meer dan
€1,65 per persoon van vier jaar en ouder per overnachting in rekening brengen.
Bijlage: Toelichting bij het aangiftebiljet logiescapaciteit forensenbelasting
Programma 0 (Burger en ondersteuning) heeft een verschil van €100.000,-. Graag dit
verschil verklaren.
Antwoord:
Zie beantwoording technische vragen Samen Terschelling.

