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T E BESLUITEN OM 

Het tarief toeristenbelasting ingaande 2019 te verhogen van C 0,95 naarC 1,00. 

INLEIDING 

Volgens bestaand beleid stelt de raad het tarief toeristenbelasting zo vroeg mogelijk vast. Recent zijn 
de verwachtingen over prijsstijgingen van het Centraal Planbureau bekend geworden. Daardoor is het 
mogelijk om het tarief voor 2019 te bepalen. 

BEOOGD E F F E C T 

Er is vroegtijdig duidelijkheid over het tarief toeristenbelasting in 2019. 

ARGUMENTEN 

Bestaand beleid geeft aanleiding tot een tariefswijziging. 
Het beleid luidt als volgt: 
a. de tariefsverhoging is gebaseerd op de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Onlangs 

heeft het Centraal Planbureau de eerste prognose voor 2019 gepubliceerd. Aan de hand daarvan 
is de tariefsverhoging bepaald op 2,80zĥ. 

b. het tarief wordt pas verhoogd als de cumulatieve stijging C 0,05 overschrijdt. 
Het huidige tarief is C 0,95. Toepassing van de cumulatieve stijging leidt tot een onafgerond tarief 
in 2019 van C 1,0172. Het tarief wordt vervolgens afgerond tot 6 1,00. 

c. een tariefsverhoging wordt doorgevoerd als deze binnen globaal 10
0

Zo blijft ten opzichte van de 
tarieven van omringende gemeenten. Het gemiddelde van de tarieven 2018 in de omringende 
gemeenten bedraagt C 1,12. 
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KANTTEKENINGEN 

Dit voorstel is opgesteld voor de raadsverkiezingen en is gebaseerd op het collegeakkoord 2014-
2018. De behandeling vindt plaats door de raad in nieuwe samenstelling. Bij het opstellen kon geen 
rekening worden gehouden met eventuele nieuwe beleidsvoornemens van de nieuwe coalitie op dit 
punt. 

In de programmabegroting 2018 was in het meerjarig perspectief al rekening gehouden met een 
stijging van het tarief tot C 1,00 in 2019. Bij ongewijzigd beleid zal het tarief toeristenbelasting op basis 
van de huidige verwachting van het CPB in 2021 verder stijgen naarC 1,05. 

COMMUNICATIE 

De recreatieondernemers ontvangen een brief over dit besluit. Verder zal een bericht in het Veluws 
Nieuws worden geplaatst en wordt de gewijzigde verordening toeristenbelasting gepubliceerd via het 
digitale gemeenteblad. 

UITVOERING 

Tribuut is geïnformeerd over deze wijziging. 

Epe, 20 maart 2018 

Burgemeester en wethouders van Epe, 
de burgemeester de secretaris, 

FINANCIEN 
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Ir. H. van der Hoeve MPA 
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