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Voorstel/Advies
Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
2014 en vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van
watertoeristenbelasting 2014.

Samenvatting
Vaststellen van het tarief toeristenbelasting voor 2014.

Toelichting
Op verzoek van verhuurders wordt het tarief toeristenbelasting voor 2014 zo
spoedig mogelijk vastgesteld nadat de Begroting 2014 door de Gemeenteraad is
behandeld. De Begroting 2014 staat eveneens op de raadsagenda voor 22
oktober 2013. In deze vergadering wordt eveneens de vaststelling van de tarieven
toeristenbelasting 2014 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
Verhuurders van toeristische accommodaties geven aan dat zij in het najaar al
diverse reserveringen voor het volgend jaar hebben waarbij zij ook willen melden
wat het tarief toeristenbelasting zal zijn.

Historie
In de Kadernota 2013 is reeds voorgesteld om het tarief toeristenbelasting in 2014
te verhogen naar € 1,35 in plaats van de eerder afgesproken tarieven in de
meerjarenbegroting 2010-2014. De kadernota 2013 is door de gemeenteraad in
haar vergadering van 2 juli 2013 vastgesteld. Dit voorstel is de uitwerking hiervan.

Communicatie/interactiviteit
De tarieven toeristenbelasting 2014 worden zo spoedig mogelijk, na vaststelling,
bekend gemaakt in de Terschellinger. Tevens wordt het tarief vermeld op de
website van de gemeente.
Voor de toeristische verhuurbranche is een algemene folder beschikbaar om te
overhandigen aan hun gasten die vragen hebben over het hoe en waarom van de
toeristenbelasting. Deze is ter informatie als bijlage toegevoegd.

Bijlagen
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014.
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014.
Algemene informatie over toeristenbelasting op Terschelling.
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Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 17 september 2013.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
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