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Onderwerp: Forensenbelasting

Voorzitter, dames en heren,

Toen ik 45 jaar geleden als toerist voor de eerste keer uw gemeente bezocht, heb 
ik niet bedacht vanavond te zullen inspreken. Al die jaren ben ik een trouwe gast 
van uw gemeente en altijd heb ik mij welkom gevoeld. Dat gevoel is sinds kort 
verdwenen nu u op het punt staat te besluiten tot een verhoging van de 
forensenbelasting met 39%. 

U heeft volgens de gemeentewet het volste recht om belastingen op te leggen. 
Daarover geen discussie. De belastingbetaler heeft de onontkoombare plicht te 
betalen. Ook daarover geen discussie. 

Het begrip onontkoombaar is hierbij echter essentieel. 

Als een ondernemer zijn klanten plotseling 39% meer in rekening brengt, dan kan 
de klant kiezen voor een andere ondernemer. Als u de toeristenbelasting met 39% 
verhoogt dan kan de toerist besluiten in een andere gemeente te overnachten. Bij 
de forensenbelasting kan dat niet: deze is onontkoombaar of je moet je 
recreatiewoning verkopen.

Wij hebben er begrip voor dat u wilt zorgen voor gezonde gemeentelijke 
financiën. Wij verwachten echter ook een zorgvuldige afweging van belangen en 
alternatieven bij het treffen van belastingmaatregelen. 

Een verhoging met 39% zou misschien nog te begrijpen zijn als uw tarieven voor 
de forensenbelasting aanmerkelijk lager zouden liggen dan in andere gemeenten. 
Dat is niet het geval. Uw tarief is hoger. ( zie mijn brief aan B&W d.d. 16-11-2019)

Sterker: Vaste gasten met een recreatiewoning van €150.000,- betalen zelfs meer 
belasting dan voor hun woning in hun hoofdwoonplaats.  En dat, terwijl zij hier 
aanmerkelijk minder gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen.

Bovendien: op tal van parken komt het onderhoud van wegen en riool voor  
rekening van de recreanten.



Een verhoging van 39% zou misschien nog te begrijpen zijn als u de andere  
belastingen met een vergelijkbaar percentage zou verhogen. Maar daarvan is 
geen sprake. 

Bij zorgvuldigheid hoort voor ons ook een open communicatie met de 
belastingplichtigen. Die is er niet geweest en het had simpel gekund. Sinds 1,5 
jaar is er namelijk sprake van een regulier overleg tussen het gemeentebestuur en 
de voorzitters van alle recreatieparken in uw gemeente. Onze adressen zijn 
bekend, men had ons kunnen uitnodigen voor een gesprek, men had ons over het 
voornemen kunnen informeren. Twee weken geleden, op 16 november, was er 
zo’n regulier overleg. Uit eigen beweging heeft het gemeentebestuur het 
onderwerp niet geagendeerd. Wij hebben zelf om agendering moeten vragen, 
nadat we via TV Drenthe geinformeerd waren.   

Tijdens dat hebben wij verzocht een vervolggesprek te plannen nog voor dat de 
betreffende verordening in uw raad besproken zou worden. Het door ons 
gevraagde gesprek staat nu echter gepland voor morgenochtend. Toevallig of 
niet, maar het is net nadat u vanavond mogelijk al een besluit heeft genomen. 

Wij vinden dit gemiste kansen.  

We zouden namelijk graag samen met het gemeentebestuur naar een 
acceptabele oplossing zoeken, waarmee we misschien ook voorkomen dat er  
tientallen bezwaar- en beroepsprocedures volgen. Ik zeg dit laatste niet als een 
dreigement. Ik zeg dit omdat ik inmiddels weet hoe ongelooflijk boos onze leden, 
uw vaste gasten, zijn. Ruim 40 schriftelijke reacties bij uw raadsstukken zijn nog 
maar het topje van de ijsberg. 

Wij denken dat er mogelijkheden zijn om er samen op een fatsoenlijke manier uit 
te komen, afspraken te maken en deze  bijvoorbeeld voor een termijn van een 
jaar of vijf in de vorm van een convenant vast te leggen. Een “ herenakkoord”, dat 
vervolgens uiteraard ter beoordeling aan u moet worden voorgelegd. Wij 
koppelen terug naar onze leden en hopelijk doet hen dat besluiten van allerlei 
procedures af te zien en keert ook bij hen het beeld van de gemeente als goede 
gastheer weer terug.

Wil het gesprek morgen met de twee meest direct betrokken portefeuillehouders 
echt zin hebben, dan helpt het als u vanavond uitspreekt dat u het wenselijk vindt 



dat er op de kortst mogelijke termijn een dergelijk convenant komt en dat u 
daarom de verordening nog niet vaststelt.  

Dan zitten wij morgen constructief aan tafel om samen te zoeken naar een voor 
iedereen acceptabele oplossing. Namens de besturen van 13 VVE’s in uw 
gemeente doe ik dit beroep op u. 


