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Onderwerp:
Herziening van de heffingssystematiek van diverse belastingen, verordening toeristenbelasting,
tariefdifferentiatie OZB.
Samenvatting:
Dit raadsvoorstel omvat drie onderwerpen:
1) Wij stellen de raad voor om de verordening rioolheffing en toeristenbelasting te harmoniseren met
gemeente Oudewater. Het gevolg is dat de heffingssystematiek van deze heffingen moet worden
herzien.
2) Tevens stellen wij voor om geen tariefdifferentiatie toe te passen voor de Onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal
belang. Dit houdt in dat deze objecten zoals altijd een aanslag OZB ontvangen voor het (hogere)
tarief voor niet-woningen.
3) Als laatste punt stellen wij voor zoals besproken in de raad van december 2018 om de
verordening toeristenbelasting 2020 vast te stellen. In de nieuwe verordening komt het vaste tarief
voor de standplaatsen te vervallen.

Gevraagd besluit:
19R.00420
De raad besluit:
1. In te stemmen met de herziening van de heffingssystematiek voor;
1.1 Rioolheffing; en
1.2 Toeristenbelasting
2. Om geen tariefdifferentiatie voor de Onroerende-zaakbelasting toe te passen voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang.
19R.00422
De raad besluit:
1. de Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2020 vast te stellen.
Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
Gemeente Woerden en Oudewater kennen een nauwe samenwerking. Een aantal
belastingverordeningen van de gemeente Woerden hebben een andere heffingssystematiek dan in
de gemeente Oudewater, wat in de praktijk leidt tot extra werkzaamheden. Tevens is de verordening
rioolheffing in beide gemeenten verouderd en niet eenvoudig uitvoerbaar. Dit zou in bepaalde
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situaties kunnen leiden tot onduidelijke of oneerlijke heffingen. Gelet op het bovenstaande en in het
kader van eenduidige uitvoering, is het belangrijk om de verordeningen zoveel mogelijk te
harmoniseren inzake de heffingssystematiek. De herziening van de heffingssystematiek wordt nu
voorgelegd en niet in december tijdens het vaststellen van de verordening, omdat op dat moment de
tijd ontbreekt, mocht de raad iets anders besluiten om dit nog te wijzigen. Het kan dan zijn dat er op
1 januari geen grondslag aanwezig is, waardoor we geen aanslagen mogen opleggen.
In de raad van december 2018 is toegezegd dat in de loop van 2019 de verordening
toeristenbelasting 2020 moet worden vastgesteld en tevens is toegezegd om terug te komen op het
amendement Omtzigt.

Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
n.v.t.
Samenwerking met andere gemeenten
n.v.t.
Wat willen we bereiken?
1 Herziening heffingssystematiek
In het kader van eenduidige uitvoering, is het belangrijk om de verordeningen zoveel mogelijk te
harmoniseren inzake de heffingssystematiek. Tevens is het een goed moment om de verordeningen
te actualiseren en te vereenvoudigen. Dit alles zorgt voor lagere administratieve lasten en een
effectievere uitvoer.
2 Tariefdifferentiatie OZB
We willen duidelijkheid creëren en zorgen dat er geen miscommunicatie ontstaat.
3 Verordening toeristenbelasting
Aan het eind van 2020 moeten de belastingopbrengsten gegenereerd zijn die in de begroting staan
beschreven
Wat gaan we daarvoor doen?
1 Herziening heffingssystematiek
De herziening van de heffingssystematiek moet verwerkt worden in de betreffende verordeningen en
vervolgens moet het softwaresysteem aangepast worden naar de uitgangspunten zoals die in de
verordeningen staan vermeld, zodat er correcte aanslagen kunnen worden aangemaakt.
2 Tariefdifferentiatie OZB
Verenigingen die al bezwaar hebben gemaakt over de OZB tarieven informeren over het standpunt
van de raad.
3 Verordening toeristenbelasting
Belastingaanslagen opleggen aan de in de verordening genoemde belastingplichtigen.
Argumenten
1.1 Rioolheffing
1.1.1 Vast tarief voor woning en niet-woning zorgt voor lagere administratieve lasten
Voor de woningen en niet-woningen stellen we voor een vast tarief van de gebruikers te heffen.
Eén vast tarief zorgt namelijk voor lagere administratieve lasten en effectievere uitvoer. Bij dit
scenario verandert er ten opzichte van de bestaande situatie weinig, voor zowel de woningen als de
niet-woningen omdat het merendeel niet meer water verbruikt dan 275 m3.
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1.1.2 Een grondslag voor elke kubieke meter water boven de 275 m3 doet meer recht aan de
werkelijke situatie
Op dit moment kennen we een vast tarief (€ 359,28) bij objecten die meer water verbruiken dan 275
m3, maar het waterverbruik loopt sterk uiteen. Om aan het waterverbruik en de onderlinge
verschillen recht te doen, stellen we voor om een grondslag in te voeren voor elke kubieke meter
water boven de 275 m3. Op deze manier worden de lasten op een eerlijkere manier verdeeld.
Een huishouden dat net iets meer water heeft verbruikt dan 275 m3 moet op dit moment bijna het
dubbele betalen. In het voorstel zou dit betekenen dat ze maar enkele euro’s meer gaan betalen dan
het vaste bedrag. De grootverbruikers lozen veel afvalwater in het riool. Dit betekent extra slijtage
van de riolering en het kost meer energie om het te verpompen. Het is eerlijker om deze
grootverbruikers ook meer te laten betalen.
1.1.3 Duidelijke manier van heffen voor agrarische objecten.
In de huidige verordening is er geen aparte regeling opgenomen voor de agrarische objecten.
Ons beleid is om de agrarische objecten die met het verbruik boven 400 m3 zitten, voor maximaal
400 m3 waterverbruik aan te slaan. In het verleden is onderzocht wat het gemiddelde waterverbruik
is van een agrarisch object en dit is gesteld op 400 m3. Bij bovenstaande objecten wordt vaak veel
meer water verbruikt, maar een groot deel daarvan gaat naar het vee en wordt niet geloosd op de
gemeentelijke riolering. Het is tot nu toe een ongeschreven beleidsregel om de agrarische objecten
voor maximaal 400 m3 aan te slaan en ons voorstel is om deze regeling op te nemen in de
verordening, zodat het voor inwoners en ambtenaren duidelijk is.
1.1.4 Geen vrijstelling meer voor kleine losstaande objecten, waardoor het gelijkheidsbeginsel niet
meer wordt geschonden.
Wij stellen voor om ook de kleine losstaande objecten te betrekken in de heffing (trafo’s). Op dit
moment worden deze objecten niet meegenomen in de heffing. Deze objecten zijn vaak niet
aangesloten op de gemeentelijke riolering, maar er wordt wel vaak hemel- en grondwater direct of
indirect op de gemeentelijke riolering afgevoerd. Gezien de aard van de rioolheffing is het niet
logisch vrijstellingen in de verordening op te nemen, omdat de heffing de kosten verhaalt die de
gemeente maakt bij percelen waar ze de zorgplichten nakomt. Bij het verdelen van de kosten is het
niet logisch dat een perceel niet meebetaalt en wel profiteert. Op dit moment worden de losstaande
garageboxen wel in de heffing betrokken. Deze objecten zijn qua grootte te vergelijken met trafo’s.
Door trafo’s niet te betrekken in de heffing en garageboxen wel, krijg je willekeur en kunnen de
belastingplichtigen een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Daarom is het eerlijker om alle
objecten aan te slaan. Aangezien de objecten geen afvalwater lozen stellen wij voor om voor deze
objecten een laag tarief te hanteren.
1.2 Toeristenbelasting
1.2.1 Actuelere forfaitaire berekeningswijze voor (vaste) standplaatsen
Uit recente landelijke forfaitonderzoeken door erkende bureaus is gebleken dat de uitkomst ligt op
circa 50 overnachtingen (met 2 personen) per (vaste) standplaats bij seizoenplaatsen. Op dit
moment wordt in de verordening uitgegaan van 70 overnachtingen per seizoenplaats. Ons voorstel
is om de forfaitaire berekeningswijze hierop aan te passen.
1.2.2 Huidig systeem is niet eerlijk en het tarief voor een standplaats is te laag
Gelet op het bovenstaande onderzoek is gebleken dat het tarief voor een standplaats te laag is in
verhouding met het aantal overnachtingen dat plaatsvindt per seizoenplaats. Tevens is het tarief
vergeleken met buurgemeenten met een vergelijkbare forfaitaire regeling. Daaruit blijkt ook dat het
tarief voor een standplaats te laag is. Op dit moment kennen we één vast tarief voor een
standplaats, maar er kan ook sprake zijn van een voor- of naseizoenplaats, waardoor er minder
overnachtingen plaatsvinden dan tijdens een heel seizoen. In de forfaitaire regeling is een
onderscheid gemaakt in het aantal maanden dat een kampeermiddel mag worden gebruikt waardoor
we een voor- en naseizoen of heel seizoen op een eerlijke manier kunnen aanslaan.
Wij stellen voor om het vaste tarief van € 53,58 te schrappen in de verordening. Als het vaste tarief
van € 53,58 wordt geschrapt voor een standplaats bied je de campingeigenaar de keuze om te
kiezen voor het forfaitaire tarief (zoals hierboven beschreven) of om een register bij te houden van
het aantal overnachtingen.
2. Tariefdifferentiatie OZB
2.1 De wetswijziging roept vele vragen op
Door het aangenomen Amendement Omtzigt hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ het woningtarief voor
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de Onroerende Zaakbelasting (OZB) te rekenen in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen.
De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Dit
komt mede door het feit dat er geen definitie is opgenomen wat er nu onder sportaccommodaties,
dorpshuizen en instellingen van ‘sociaal belang’ vallen en wat doe je als een instelling van sociaal
belang een gedeelte van een pand huurt, moet je dan het hele pand vrijstellen voor de OZB of een
gedeelte hiervan? Een gedeelte vrijstellen is niet uit te voeren in verband met de afbakeningsregels.
Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft zelfs vragen gesteld over zijn eigen amendement. Het
Ministerie gaat aan de hand van de knelpunten met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) op
zoek naar mogelijke en wenselijke oplossingen.
2.2 Het toepassen van tariefdifferentiatie brengt financiële risico’s met zich mee en kan leiden tot
juridische procedures.
Omdat de risico’s niet goed te overzien zijn, adviseert de VNG te wachten met het toepassen van
tariefdifferentiatie tot de gewenste duidelijkheid er is. De vele vragen en rechtsonzekerheid (te
denken valt aan het gelijkheidsbeginsel) die deze wetswijziging oproepen voor de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk zullen niet op korte termijn beantwoord worden door het Ministerie. Er is naar alle
waarschijnlijkheid nog een wetswijziging nodig om een einde te maken aan de onduidelijkheid. Een
wetswijzigingstraject duurt ongeveer twee jaar. We adviseren dan ook om het advies van de VNG op
te volgen en te wachten tot er een nieuwe wet is die meer duidelijkheid moet geven.
3.Verordening toeristenbelasting
3.1 Verordening toeristenbelasting vaststellen
In december 2018 is besloten om de verordening toeristenbelasting voor 2020 nog niet vast te
stellen. Vanuit de toeristensector is door ondernemers de wens geuit om de tarieven voortaan eerder
vast te stellen, daarom wordt de verordening toeristenbelasting nu al aangeboden ter vaststelling.
De redenen dat de ondernemers de verordening eerder vastgesteld willen hebben zijn de volgende:
De verordening toeristenbelasting wordt jaarlijks in december vastgesteld. Voor ondernemers is dit
tijdstip niet gunstig omdat de boekingen voor het komende jaar al eerder binnen komen.
Ondernemers kunnen hierdoor niet de juiste bedragen doorberekenen aan hun gasten. Daarnaast
worden brochures met toeristische informatie voor het komende jaar veel eerder gedrukt.
3.2 Nieuwe tarieven toeristenbelasting
Aan de raad wordt voorgesteld om de tarieven genoemd in de verordeningen toeristenbelasting voor
belastingjaar 2020 te indexeren met 2,6%. Dit is de Consumenten Prijs Index die genoemd is in de
Financiële uitgangspunten begroting 2020-2023

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
De tarieven in dit voorstel kunnen afwijken van de tarieven voor 2020
Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de aanslagen die begin 2019 zijn opgelegd en de
daarbij behorende opbrengsten. Gedurende het jaar vinden er altijd wijzigingen plaats door
verhuizingen, overlijdens etc. Het waterverbruik verandert ieder jaar, dit is onder andere afhankelijk
van de vraag of het een mooie, droge zomer wordt. Dit geldt ook voor het aantal overnachtingen
inzake de toeristenbelasting. Volgend jaar kunnen de aantallen weer anders zijn, waardoor de
tarieven wellicht afwijken van de in het voorstel genoemde bedragen. Door bovenstaande invloeden
kan de werkelijke opbrengst ook afwijken van de opbrengst die in de begroting is opgenomen.
In december 2019 worden de belastingverordeningen vastgesteld voor 2020. De tarieven die in dit
voorstel worden genoemd kunnen afwijken, aangezien er in dit voorstel nog geen rekening is
gehouden met de begroting 2020.
Een uitzondering hierop is de verordening Toeristenbelasting 2020. In dit raadsvoorstel wordt
voorgesteld om deze verordening nu al vast te stellen.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
Enkel de heffingssystematiek van de belastingen wordt herzien. Alle berekeningen zijn conform de
opbrengsten die in de begroting 2019 zijn geformuleerd. Er is geen rekening gehouden met de
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uitgangspunten die in de begroting 2020 worden opgenomen.
1.1 nieuwe tarievenstructuur rioolheffing
Wij stellen voor om een vast tarief voor de gebruikers in te voeren. Voor de gebruikers die meer dan
275 m3 water verbruiken is het voorstel om een heffing in te voeren per m3 waterverbruik.
Hieronder staat schematisch weergegeven wat de huidige tarieven zijn en wat het voorstel is.
Huidige tarieven
Onderstaande tarieven gelden voor zowel woningen als niet-woningen
Minder dan 275 m3
275 m3 of meer
per m3 boven 550 m3 (bovenop vast tarief van € 359,28)
Onder de WOZ-waarde € 50.000

€ 188,88
€ 359,28
€ 0,74
€ 28,44

Voorstel
Onderstaande tarieven gelden voor zowel woningen als niet-woningen
Vast tarief
per m3 275 m3 – 550 m3 (bovenop vast tarief
per m3 meer dan 550 m3 (bovenop vast tarief)
percelen die uitsluitend hemel- en grondwater afvoeren

€ 190,00
€ 1,10
€ 0,75
€ 30,00

Zoals te zien is, gaan er verschuivingen plaatsvinden. Hieronder worden de verschuivingen in kaart
gebracht.
-

312 woningen die meer water verbruiken dan 275 m3 gaan minder betalen.
65 woningen die meer water verbruiken dan 275 m3 gaan meer betalen.
195 niet-woningen die meer water verbruiken dan 275 m3 gaan minder betalen.
161 niet-woningen die meer water verbruiken dan 275 m3 gaan meer betalen.
179 objecten die eerst een aanslag kregen met een laag tarief (€ 28,44), krijgen nu een aanslag
van € 190,00 (kleine appartementen/kantoren)
234 trafo’s gaan een aanslag met een laag tarief van € 30,00 ontvangen. Voorheen ontvingen ze
geen aanslag.

1.2 nieuwe tarievenstructuur toeristenbelasting
Uit recente forfaitonderzoeken door erkende bureaus is gebleken dat de uitkomst ligt op minimaal 50
overnachtingen per standplaats bij seizoenplaatsen. Het voorstel is om de forfaitaire
berekeningswijze hierop aan te passen. Dit betekent dat het nieuwe tarief voor een standplaats
€ 112,00 gaat bedragen (2 personen x 50 nachten x € 1,12). Het tarief op dit moment is
€ 53,58. Gelet op het feit dat er 1 camping en 1 recreatiebedrijf in de gemeente vaste standplaatsen
aanbieden, heeft dit beperkte gevolgen voor de opbrengst.
Huidige situatie (artikel 5, lid 4 van de verordening toeristenbelasting)
Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen wordt per
standplaats:
a. Het aantal overnachtende personen gesteld op 2 personen;
b. Het aantal nachten
als een kampeermiddel in het belastingjaar geschikt is voor
gesteld op:
gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende:
25 nachten
50 nachten
70 nachten
100 nachten

3 maanden
6 maanden
9 maanden

3 maanden
6 maanden
9 maanden
-
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Voorstel (artikel 5, lid 4 van de verordening toeristenbelasting)
Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen wordt per
standplaats:
a. Het aantal overnachtende personen gesteld op 2 personen;
b. Het aantal nachten
als een kampeermiddel in het belastingjaar geschikt is voor
gesteld op:
gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende:
20 nachten
35 nachten
50 nachten
70 nachten

3 maanden
6 maanden
9 maanden

3 maanden
6 maanden
9 maanden
-

2 Tariefdifferentiatie OZB
Er vinden geen verschuivingen plaats van het hoge tarief niet-woningen, naar het lagere tarief voor
woningen. Er is geen sprake van financiële gevolgen.
3 Nieuwe tarieven toeristenbelasting
Aan de raad wordt voorgesteld om de tarieven genoemd in de verordeningen toeristenbelasting voor
belastingjaar 2020 te indexeren met 2,6%. Dit is de Consumenten Prijs Index die genoemd is in de
Financiële uitgangspunten begroting 2020-2023
Hieronder staat schematisch weergegeven wat de huidige tarieven per overnachting zijn en wat het
voorstel is.
Tarieven 2019
Hotel € 1,50
Overige verblijven € 1,12
Standplaats € 53,58

Tarieven 2020
Hotel € 1,55
Overige verblijven € 1,15

Het tarief voor een standplaats voor een heel seizoen gaat € 115,- bedragen (50 x 2 personen
x € 1,15 = € 115,00). Dit tarief is verwerkt in de forfaitaire berekeningswijze (artikel 5 van de
verordening Toeristenbelasting). Het tarief voor de hotels wordt op verzoek van de ondernemers
afgerond op 5 cent.
Communicatie
1.1 Rioolheffing
Naar alle gebruikers die meer gaan betalen wordt een brief gestuurd, waarin ze worden
geïnformeerd over de herziening van de heffingssystematiek.
1.2 Toeristenbelasting
Op dit moment kennen wij al een forfaitair tarief, alleen is dit nog niet voldoende bekend bij de
campingeigenaren. Het aangiftebiljet van de gemeente gaan we hierop aanpassen en alle camping
eigenaren worden geïnformeerd over de keuze die ze hebben. De campings die seizoenplaatsen
hebben zullen apart worden aangeschreven.
2 Tariefdifferentiatie OZB
De sportverenigingen die al schriftelijk hebben gereageerd, zullen over het standpunt van de raad
per brief worden geïnformeerd.
Vervolgproces
1.1 Na instemming met het voorstel worden de wijzigingen verwerkt in de nog vast te stellen
verordening rioolheffing. De gewijzigde verordening zal in december 2019 voor vaststelling worden
aangeboden aan de raad. De voorgestelde wijzigingen zijn al verwerkt in verordening
toeristenbelasting 2020 die nu aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd (zie punt 3 hierna).
2 Indien een wetswijziging is doorgevoerd zal bekeken worden of deze wijziging gevolgen heeft voor
de OZB tarieven. Er zal dan een nieuw raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
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3 Na vaststelling van de verordening toeristenbelasting wordt deze bekend gemaakt in het
elektronische gemeenteblad. Vervolgens zullen de bepalingen en tarieven conform deze heffing
worden uitgevoerd in het belastingjaar 2020

Bevoegdheid raad:
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de artikelen 147, 149,
224 en artikel 108 juncto 147 van de Gemeentewet.
Bijlagen:
Besluit herziening heffingssystematiek en tariefdifferentiatie (19R.00420)
Besluit vaststelling verordening toeristenbelasting (19R.00422).

De indiener:

College van burgemeester en wethouders
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RAADSBESLUIT
19 R. 0 04 2 0

Onderwerp:

Herziening heffingssystematiek en besluit geen tariefdifferentiatie voor de OZB toe
te passen.

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

11 juni 2019

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de herziening van de heffingssystematiek voor:
1.1. Rioolheffing; en
1.2. Toeristenbelasting
2. Om geen tariefdifferentiatie voor de Onroerende-zaakbelasting toe te passen voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op

11 juli 2019

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0>

RAADSBESLUIT
19 R. 0 04 2 2

Onderwerp:

vaststellen verordening toeristenbelasting 2020

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

11 juni 2019

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:
de “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020” vast te stellen.

Artikel 1 - Belastbaar feit
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf
met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn
ingeschreven.
Artikel 2 - Belastingplicht
1.
2.
3.

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 1.
Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig
die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 - Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
Toelating Zorginstellingen;
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde
wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Artikel 4 - Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5 - Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of
ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk
zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander
voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting
bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen geheel of nagenoeg geheel ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein
en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel
gedurende een seizoen of een jaar.
d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende
kampeermiddelen.
e. woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel
van een huis of een vergelijkbaar onderkomen.
f. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep
gelegenheid biedt tot verblijf.
g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt
gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm
dan ook.
2. Voor particulier verhuurde woningen en voor kampeermiddelen op vaste of volgtijdige
standplaatsen kan het aantal overnachtingen bedoeld in artikel 4 op een bij de aangifte gedaan
verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. Bij de forfaitaire vaststelling wordt
het aantal overnachtingen gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met
het aantal nachten, overeenkomstig het bepaalde in het derde tot en met vierde lid.
3. Bij de forfaitaire berekening voor particulier verhuurde woningen wordt per woning:
a. het aantal overnachtende personen gesteld op het aantal slaapplaatsen.
b. het aantal nachten
als een woning in het belastingjaar geschikt is voor
gesteld op:
gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende:
meer dan
maar niet meer dan
1° 20 nachten
3 maanden
2° 35 nachten
3 maanden
6 maanden
3° 50 nachten
6 maanden
9 maanden
4° 70 nachten
9 maanden
4. Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen wordt
per standplaats:
a. het aantal overnachtende personen gesteld op 2 personen;
b. het aantal nachten
als een kampeermiddel in het belastingjaar geschikt is voor
gesteld op:
gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende:
meer dan

maar niet meer dan

1° 20 nachten

-

3 maanden

2° 35 nachten
3° 50 nachten

3 maanden
6 maanden

6 maanden
9 maanden

4° 70 nachten

9 maanden

-

Artikel 6 - Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte
gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen,
indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 5 berekende aantal.

Artikel 7 - Belastingtarief
1.

Het tarief bedraagt:
a: voor belastingjaar 2020:
1. voor hotels:
€ 1,55 per persoon per overnachting
2. voor overige verblijven: € 1,15 per persoon per overnachting

Artikel 8 - Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 9 - Wijze van heffing
1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
2. De belasting voor personen die overnachten op een vaartuig gelegen in een passantenhaven
wordt geïnd door Watersportvereniging De Greft en afgedragen aan gemeente Woerden.
Artikel 10 - Aanslaggrens

Belasti gaa slage va

i der da € 10,- worden niet opgelegd.

Artikel 11 - Termijnen van betaling
1.
2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 12

- Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend
Artikel 13 - Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, dat schriftelijk te
melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.
Artikel 14 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.
Artikel 15 – Intrekking en overgangsrecht
De 'Verordening toeristenbelasting 2019' van 19 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 16, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 16 – Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
Artikel 17 – Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening toeristenbelasting 2020”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op

11 juli 2019

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
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