Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
afdeling Walcheren

PERSBERICHT
15 mei 2014

College Veere schoffeert toeristische sector
Het inhalig gedrag van de gemeente Veere heeft een eensgezinde sector geen andere
keuze gegeven dan het overleg van 15 mei vroegtijdig te verlaten. Tijdens de bespreking
over de snelle extra verhoging van de toeristenbelasting stapten RECRON, VeKaBo, SVR,
KHN en FOV op.
Veere kiest ervoor, zonder vooraf overleg, de toeristenbelasting opbrengsten met ruim 4 ton
te laten stijgen om het begrotingsgat gemakkelijk te vullen.
De gemeente geeft hiermee aan dat ze onvoldoende het belang ziet van de verblijfsrecreatieve sector voor de totale plaatselijke economie.
Zeker nu het aantal overnachtingen daalt en de prijzen onder druk staan is er geen ruimte
voor forse verhoging van de toeristenbelasting. Temeer daar de gemeente zelf ook bezuinigt
op uitgaven voor toerisme. De kwaliteit van het toeristisch product komt daarbij in gevaar.

Wat is er aan de hand?
De gemeente Veere ontvangt jaarlijks ruim 4 miljoen euro aan toeristenbelasting. Met deze
ruim 4 miljoen staat Veere in de top 4 van Nederlandse gemeenten met de hoogste
opbrengst toeristenbelasting.
Dit geld vloeit ‘lekker makkelijk’ binnen via de verblijfsrecreatieondernemers die als
onbezoldigd belastinginner functioneren.
Nu dreigt die situatie snel te verslechteren: in 2015 wil men 4,8 miljoen en in 2016 zelfs 5
miljoen aan opbrengst genereren en daarmee de strandgemeente worden in Nederland met
de hoogste opbrengst toeristenbelasting.
In de afgelopen jaren is een goede relatie opgebouwd en zijn zaken in goed en transparant
overleg tijdig besproken. Deze goede relatie is in één klap bevroren.
De sector maakte in 2012 een afspraak om de toeristenbelasting geleidelijk te indexeren. Die
afspraak wordt nu al met voeten getreden door dezelfde personen die nu doodleuk hun visie
wijzigen.

Je ziet dat het toerisme floreert in gemeenten waar goed overleg is tussen overheid en de
sector. Dit was tot de verkiezingen in Veere ook zo. Erg jammer dat die verhouding nu
voorbij lijkt te zijn”, aldus Arthur van Disseldorp, regiomanager van RECRON.
De toeristische ondernemers verwijten deze inhalige gemeente, naast de treurige
communicatie, dat men eenzijdig de verblijfstoerist bestraft.
Gemeente Veere is verslaafd aan toeristenbelasting, pas als de gemeente aangeeft van haar
verslaving af te willen komt de sector weer aan tafel.
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