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Geachte Raadsleden,
Eerder stuurden wij u namens de verenigde hotels in Zaanstad vanuit het bestuur KHN
Zaanstreek brieven over de vorm en enorme verhoging van de toeristenbelasting.
Inmiddels ligt vanuit het college van Zaanstad een voorstel ter besluitvorming op 25 juni voor u,
wij vragen u dit voorstel niet te accorderen op basis van onderstaande argumentatie.
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De logiesverstrekkers in Zaanstad hebben nog steeds grote zorgen over de enorme
hoogte van de toeristenbelasting, zij komen gemiddeld uit op wel 30% t.o.v. de
kamerprijs. Door de coronacrisis zijn deze zorgen gestegen, in Zaanstad zien we een
lagere stijging van de bezetting van hotelkamers dan in de rest van de regio en heel
Nederland. Zaanstad heft nog steeds de hoogste toeristenbelasting van het land.
Zaanstad wil graag het toerisme stimuleren en wat ons betreft gaan deze twee niet hand
in hand en staan zij niet in verhouding met elkaar, tevens is er geen duidelijke en
logische onderbouwing buiten het dichten van de begroting. En zelfs dit laatste valt nu
volledig in duigen door het weggevallen toerisme.
Nog steeds zien wij illegale en daarmee onveilige vormen van particuliere verhuur binnen
de gemeentegrenzen van Zaanstad. Buiten dat veel particuliere kamerverhuur illegaal is
dragen zij ook nog eens geen toeristenbelasting af, daarmee neemt de hoedanigheid van
oneerlijke concurrentie nog grotere vormen aan.
Particuliere verhuur dient zo snel mogelijk in beeld te komen bij het gemeentelijk
apparaat. Voldoen zij wel aan de regelgeving m.b.t. brandveiligheid, voedselveiligheid,
legionella, afdracht toeristenbelasting en andere gemeentelijke belastingen?
Handhaving van illegale verhuur en het afdragen van toeristenbelasting zijn een vereiste
om een eerlijk speelveld te krijgen. Wetende dat € 65.000,- per jaar nodig is voor
handhaving, en de opbrengsten, zoals aangegeven in het stuk: raadsvoorstel en
besluitnota 2020/12707, dit ruim zullen dekken is het niet meer dan logisch om
handhaving zo snel mogelijk in gang te zetten.
Logiesverstrekkers, opererend in de lagere overnachtingsprijzen, krijgen door de zwakke
markt nóg lagere prijzen voor hun kamers, wat inhoudt dat het deel toeristenbelasting
t.o.v. de kamerprijs volledig uit z’n verband is geraakt, deze loopt in dit segment op tot
wel 40%.
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Nu door de coronacrisis de begrote inkomsten uit de toeristenbelasting bij lange na niet worden
gehaald, is juist nu het moment daar om het systeem anders in te richten. Op hoofdlijnen
verzoeken wij u onderstaande onderdelen mee te nemen in de opzet van de nieuwe
heffingsmethodiek en die zo snel mogelijk in te voeren:
1. Introduceer een eerlijker heffing voor alle soorten onderkomens, welke beter naar
draagkracht is opgebouwd waarbij als basis voorstel 3 uit het stuk: raadsvoorstel en
besluitnota 2020/12612 over tariefdifferentiatie toeristenbelasting 2021 gehanteerd kan
worden.
2. Zet in op handhaving van illegale verhuur, dit brengt per saldo voor de gemeente geen
kosten met zich mee, zo zullen meer locaties afdragen en zullen de inkomsten stijgen.
Daarnaast is juist in deze coronacrisis een gelijk speelveld hoogstnodig.
3. Introduceer een heffing op andere vormen van vermakelijkheid als musea, Zaanse
Schans en rondvaarten, zodat meer schouders de lasten dragen.
Wij doen hierbij een beroep op uw gezonde verstand en vragen om juist nu een voor de
toekomst breed gedragen en eerlijk verdeeld systeem te kunnen hanteren.
Graag gaan wij met u in gesprek om onze ideeën te kunnen toelichten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van KHN Zaanstreek, Koninklijke Horeca Nederland

Mark Lankveld
Voorzitter hoteloverleg Zaanstad

Ruud Keinemans
Voorzitter KHN Zaanstreek
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