Schreijer, Marijke
Onderwerp:

FW: Standpunt KHN Tubbergen - verhoging leges evenementenvergunning

Geacht College en Raadsleden,
Met grote verbazing vernamen wij, bestuur KHN Tubbergen, dat de gemeente Tubbergen voornemens is om de leges
op de evenementenvergunningen te verhogen van €76,- naar €303,-. Dit betekent een verhoging van bijna 300%! Dit
is voor ons onacceptabel en niet uit te leggen naar onze leden.
Horecaondernemers hebben te maken met veel vormen van lokale belastingen en heffingen, zoals precariorechten
en leges voor vergunningen. Door de optelsom van maatregelen wordt de horecasector onevenredig zwaar getroffen.
De tarieven overstijgen al jaren het inflatiecijfer en er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Ook ontbreekt vaak
een eenduidige of heldere grondslag.
Wel dringt het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland (waar KHN onderdeel van is) bij het kabinet aan op
maatregelen om de lokale lastendruk te verminderen.
Waarschijnlijk ontvangen gemeenten de komende jaren minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Om dat te
compenseren mogen gemeenten in de toekomst lokaal extra belasting heffen. We vrezen voor eenzijdige lastenverhogingen voor de horeca in het bijzonder, omdat vooral daar sprake is van stapeling van belastingen en heffingen.
Standpunt KHN
De toename in verschillende soorten lokale belastingen, leges en heffingen is KHN een doorn in het oog. Daarom
pleiten we als KHN voor eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen.
Ook pleit KHN voor een micronorm: de lokale belastingopbrengst mag niet hoger zijn dan in het jaar ervoor (behalve
correctie voor inflatie en volume-effecten).
KHN vindt dat:
De autonomie van lokale overheden op het gebied van belastingheffing niet verder moet worden vergroot.
De voortdurende (ongefundeerde) stijging van gemeentelijke lasten moet stoppen én gemeenten moeten aantonen
hoe zij tot (de hoogte van) bepaalde leges komen. Uitgangspunt moet zijn: een efficiënt werkende gemeente.
Graag gaan wij als bestuur KHN Tubbergen hierover in gesprek met u en zien wij vol vertrouwen uw reactie
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur KHN Tubbergen,
Mirjam Boerrigter
Regiomanager Overijssel
Koninklijke Horeca Nederland
M: 06 12248591
m.boerrigter@khn.nl

Volg KHN:

KHN geeft de horeca power!
Postbus 566, 3440 AN Woerden | Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden
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