De tarieven toeristenbelasting 2017 gemeente
Schouwen-Duiveland zijn:
Algemeen tarief:
€ 1,12
per persoon per nacht
Overige tarieven:
A-forfait*
€ 212,80
B-forfait* 		€ 336,00
Voorseizoenarrangement 		€ 84,45
Verlengd voorseizoenarrangement 		€ 113,57
Naseizoenarrangement 		€ 37,63
Maandarrangement 		€ 28,22
Winterarrangement 		€ 37,63
(* zie voor nadere uitleg de Verordening toeristenbelasting en
de Verordening Watertoeristenbelasting via
www.schouwen-duiveland.nl)

Waaraan besteedt de gemeente de
toeristenbelasting?

TARIEVEN EN UITGAVEN
TOERISTENBELASTING

Schouwen-Duiveland 2017

Schouwen-Duiveland is een geliefd vakantie-eiland. Dat blijkt
wel uit de bijna 4,9 miljoen overnachtingen per jaar (inclusief
overnachtingen 2e woningen). De gemiddelde opbrengst van
onze toeristenbelasting bedraagt daardoor jaarlijks zo’n 4,7
miljoen euro*.
De opbrengst watertoeristenbelasting bedraagt ruim € 200.000.
De gemeente Schouwen-Duiveland besteedt met dit geld
veel aandacht aan de kwaliteit van het toeristische product.
Wij hebben dan ook met de recreatiesector afgesproken dat
een deel (circa 12%) van de toeristenbelasting direct besteed
wordt aan toeristische projecten. Samen met deze sector bekijkt
de gemeente aan welke projecten we dit geld besteden. De
projecten en prioriteiten leggen we vast in een actieprogramma
‘Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme’. Om de drie tot vijf
jaar stellen we de prioriteiten in deze projecten met de sector
bij. In 2017 werken we aan een nieuwe toeristische visie. Zo
kunnen we trends en ontwikkelingen, maar ook wensen van
onze bezoekers en ondernemers in de acties betrekken. Het
huidige programma vindt u op www.schouwen-duiveland.nl/
inwoner/beleidenregelgeving/beleidsnota’s/lokale economie
en recreatie.

Directe bestedingen toeristenbelasting via ons
actieprogramma
Vanuit ons actieprogramma dragen we jaarlijks circa € 300.000 bij
aan lopende zaken zoals het schoonhouden en het verbeteren
van de bereikbaarheid van onze stranden en duinovergangen,
toiletvoorzieningen, vergoedingen aan onze reddingsbrigade
of het onderhouden van onze fietsknooppuntenroute en
bewegwijzering. Het overige deel (circa € 400.000) besteden
we jaarlijks aan eenmalige toeristische acties afkomstig
van onze ondernemers, inwoners, andere overheden of
brancheorganisaties. U kunt dan denken aan eenmalige
subsidies voor evenementen, een nieuw uitkijkpunt voor
vogelaars, een vissteiger, het verbeteren van een duiklocatie of
informatieborden over onze natuurgebieden, maar ook doen
we veel aan promotie en eilandmarketing. Dit doen we zoveel
mogelijk samen met de VVV Zeeland. Voordat we dergelijke
initiatieven stimuleren, toetsen we eerst of ze voldoen aan de
uitgangspunten in ons actieprogramma. Subsidieverzoeken
leggen we voor advies voor aan onze recreatiesector. Zie: www.
zeelandpas.nl, www.vvvzeeland.nl en www.ikhebeenband.nl

Naast deze jaarlijkse uitgaven zetten we ieder jaar zo goed
mogelijk in op het binnenhalen van Europese en regionale
subsidieprogramma’s, zodat we daarmee ons eilandtoerisme
nog meer kunnen versterken.
Zie ook:
Verordening toeristenbelasting:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Schouwen-Duiveland/320428/320428_1.html
Verordening watertoeristenbelasting:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Schouwen-Duiveland/320434/320434_1.html

Indirecte bestedingen toeristenbelasting via
onze begroting
De inkomsten toeristenbelasting worden in de algemene
middelen van de gemeente opgenomen. Dit betekent natuurlijk
niet dat we deze inkomsten vervolgens niet besteden aan ons
toeristisch product. Sterker nog, een belangrijk deel van onze
gemeentelijke begroting komt ten goede aan ons toerisme.
Belangrijke voorbeelden zijn*:
•
Schoonmaak en kwaliteit van het strand en de
duinovergangen:
€ 360.000
•
Toeristische routestructuur: onderhoud MTB-routes,
ruiterpaden
€ 100.000
•
(Onderhoud) parkeerterreinen, inclusief het Transferium
Renesse
€ 435.000
•
Subsidie VVV
€ 234.000
•
Openbare toiletten
€ 100.000
•
Reddingsbrigade (reddingmateriaal, gebouwen en
personeel
€ 185.000
•
Musea (incl. personeelkosten en
gebouwenbeheer)
€1.000.000
•
Monumenten(verlichting)
€ 200.000
•
Jachthavens
€ 1.300.000
(*bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2017)
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