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Afdeling:

  

 Gemeentewinkel  Leiderdorp, 25-05-2009 

Onderwerp:  Actualisering verordening 

toeristenbelasting en 

aanpassing tarief 2010 + 

vaststelling tarief 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010 
 

 

 

 

1 Inleiding 
In begrotingsbehandeling zullen de uitgangspunten voor de tarieven 2010 als uitgangspunt 

dienen. Vooruit lopend hierop worden de tarieven toeristenbelasting voor 2010 reeds in de 

zomer vastgesteld vanwege het feit dat er met de hotels in Leiderdorp afspraken zijn 

gemaakt dat het tarief rond 1 juli bekend gemaakt wordt dit i.v.m. afspraken die de hotels 

met o.a. reisorganisaties moeten maken. 

 

2 Beoogd effect 
Door vaststelling van de belastingverordening toeristenbelasting 2010 ontstaat de 

grondslag voor het heffen van toeristenbelasting. 
 

3 Argumenten 
Om gelijk met omliggende gemeenten (Leiden € 1,85 en Oegstgeest € 1,60 per persoon 

per nacht, belastingjaar 2009) op te lopen en om extra baten te genereren dient het tarief 

te worden vastgesteld op € 1,60 per persoon per overnachting.  

 
4 Kanttekeningen/Risici-inventarisatie 

 
  De verordening toeristenbelasting 2010 is op een aantal onderdelen gewijzigd: 
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• Artikel 4, Vrijstelling, het 2e lid (groepen van personen met een educatieve doelstelling) 
is komen te vervallen en is het 3e lid vernummerd  in het 2e lid; Argumenten voor 
afschaffing: Heffing is per individu en deze regel betrof groepen van personen, dit is op 
grond van het gelijkheidbeginsel met andere personen die in de gemeente verblijven 
niet toegestaan en dit zou zeker problemen bij de uitvoering kunnen geven. Tevens is 
het niet te controleren hoe groot de groep is. Er was ook geen tarief voor groepen 
geregeld. Het geheel heeft geen praktische betekenis. Tot op heden heeft nog niemand 
een beroep gedaan op deze vrijstelling;   

• Artikel 10, is aangepast, de termijn van betaling is aangepast in één maand, was 3 

maanden, dit op grond van efficiëntie;  

• Artikel 11, kwijtschelding, is toegevoegd zodat er géén kwijtschelding van 

toeristenbelasting aangevraagd kan worden; 

• Artikel 13, aanmeldingsplicht, is toegevoegd voor diegene die gelegenheid tot 

overnachting verschaft.  

 

 
 



Pagina 3 van 3 Versie 1 
Registratienr.: 2009i00553  Agendapunt 17 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09103 

 

5 Milieu 
N.v.t. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 
N.v.t. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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