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In de begroting 2020, paragraaf lokale heffingen is op blz. 75/76 de volgende tekst
opgenomen. Per abuis is de tekst in het kader hieronder (geel gearceerd) opgenomen.
Dit is nog een oude tekst en moet als volgt gewijzigd worden (zoals voorgesteld in de
Kaderbrief 2019):
Als inflatie voor belastingen en tarieven (incl. toeristenbelasting) geldt een algemene
index die is berekend door een gewogen gemiddelde van de inflatie op de materiele
kosten en de stijging van de loonkosten. Uitgangspunt bij deze berekening is 2/3
prijscomponent en 1/3 looncomponent.
Als inflatie voor materiële kosten voor jaar t (2020) geldt de door het CPB gepubliceerde
index - prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC, %) voor jaar t-1 (2019)
gepubliceerd in de septembercirculaire t-2 (2018).
Als inflatie voor loonkosten voor jaar t (2020) geldt de door het CPB gepubliceerde index
- prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (IMOC, %) voor jaar t-1 (2019)
gepubliceerd in de septembercirculaire t-2 (2018).

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting leggen we in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het
belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve
aanslag). De voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. We
houden steekproefsgewijs controles bij de recreatie ondernemers. We controleren of het aantal
overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Het tarief voor de
toeristenbelasting is in 2017 verhoogd naar € 1,25. Met de sector zijn hierover afspraken
gemaakt. Afgesproken is om in stappen van € 0,05 te verhogen. Als basis voor de inflatie geldt
het in de gemeentebegroting gehanteerde inflatiepercentage; dit betreft de prognose index Prijs
Overheidsconsumptie netto materieel, gepubliceerd door het CPB in jaar t voor jaar t+1. Omdat in
2017 het tarief is verhoogd naar € 1,25 is in 2020 de afgesproken € 0,05 bereikt. Het tarief
bedraagt in 2020 € 1,30.
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