Amendement
Betreft: Verordening toeristenbelasting 2023
Datum : zondag 30 oktober 2022
De gemeenteraad van Zaanstad voor de raadsvergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022

Hoe gastvrij is Zaanstad?
Het toerisme heeft de laatste jaren een behoorlijke knauw gekregen door de wereldwijde uitbraak van
Covid-19. Vooral de hotels ondervinden daar nog steeds de naweeën van. De toerist van buiten
Europa is nog steeds niet teruggekeerd. Desondanks blijft Zaanstad, in tegenstelling tot Amsterdam de
tarieven jaarlijks verhogen. Daarnaast is in Amsterdam de toeristenbelasting voor minderjarigen vaak
goedkoper
dan in Zaanstad. Ook is in Amsterdam de kamerprijs niet vast, maar varieert per seizoen en
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bezettingsgraad. Dit omdat in Amsterdam de toeristenbelasting o.a. bestaat uit een percentage van de
kamerprijs en kan de toeristenbelasting dus variëren naar gelang de prijs van de kamer op dat
moment.
Constaterende dat:
▪
▪
▪
▪

de hoogte van de kamerprijs afhankelijk is van de bezettingsgraad van het hotel, daardoor
daalt de kamerprijs in rustige tijden. De toeristenbelasting in Amsterdam ook, in Zaanstad niet;
minderjarigen tot 16 jaar in Amsterdam een korting krijgen van 3,00 euro;
er relatief weinig gezinnen met minderjarige kinderen de keuze op een Zaans hotel laten
vallen;
Amsterdam sinds 2020 de toeristenbelasting niet verhoogt, maar Zaanstad dit jaarlijks wel
doet.

Overwegende dat:
▪
▪
▪

dat een korting voor minderjarigen tot 16 jaar ervoor kan zorgen dat meer gezinnen met
kinderen voor een verblijf in Zaanse hotels zullen kiezen.
Ondanks een korting voor minderjarigen tot 16 jaar er door het aantrekken van meer gezinnen
juist meer toeristenbelasting geint kan worden;
Zaanstad met deze verlaging een duidelijk signaal van gastvrijheid afgeeft.

Besluit:
▪

om de tekst in Verordening Toeristenbelasting 2023 – Artikel 6 Belastingtarief te wijzigen van:

1. Het tarief bedraagt per overnachting per persoon:
a. binnen het centrumgebied
b. buiten het centrumgebied

€ 7,26
€ 5,19.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor het verblijf op kampeerterreinen en op
camperplaatsen per overnachting per persoon € 4,15.
3. Een verblijflocatie die niet in zijn geheel binnen het centrumgebied is gelegen, valt onder het tarief
zoals aangegeven in het eerste lid, onder b.
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▪

in:

1. Het tarief bedraagt per overnachting per persoon:
a. binnen het centrumgebied
b. buiten het centrumgebied

€ 7,26;
€ 5,19.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor het verblijf op kampeerterreinen en op
camperplaatsen per overnachting per persoon € 4,15.
3. In afwijking van de eerste en tweede lid bedraagt een reductie voor minderjarigen tot 16 jaar op het
tarief 50% respectievelijk
a. binnen centrumgebied
€ 3,63
b. buiten centrumgebied
€ 2,60
2 . kampeerterreinen en camperplaatsen
€ 2,08
4. Een verblijflocatie die niet in zijn geheel binnen het centrumgebied is gelegen, valt onder het tarief
zoals aangegeven in het eerste lid, onder b.
▪

en de tekst van Artikel 12 Nachtverblijfregister lid 2 te wijzigen van:

2. Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot overnachten
wordt verschaft gegevens tenminste betreffende:
a. naam en woonplaats;
b. datum van aankomst en datum van vertrek;
c. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.
▪

in:

2. Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot overnachten
wordt verschaft gegevens tenminste betreffende:
a. naam en woonplaats;
b. leeftijd
c. datum van aankomst en datum van vertrek;
d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

J.P. van Haasen en N. Cornelisse namens PVV Zaanstad
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