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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

337239 

De heer J. Franx, wethouder 

Harmonisering Vermakelijhedenretributie 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. De vermakelijkhedenretributie te harmoniseren; 

2. De Verordening vermakelijkhedenretributie 2018 met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen; 

3.     De voorgenomen bezuiniging te verlagen van € 210.000  naar € 125.000. 

 

2. Inleiding 

In het kader van de harmonisatie van beleid in de nieuwe gemeente Gooise Meren dient 

overwogen te worden of en hoe de geldende Verordening vermakelijkhedenretributie uit de kern  

Muiden wordt voortgezet in het overige deel van de gemeente.  

 

Vermakelijkhedenretributie wordt geheven in gemeenten met grootschalige evenementen of 

attracties. Het belastbare feit is het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt 

van voorzieningen van de gemeente. Middels deze retributie kunnen gemeenten de kosten die zij 

maken ten behoeve van de vermakelijkheid verhalen op de organisatoren van die vermakelijkheid. 

Voor de hand liggende voorbeelden zijn de Keukenhof, de Floriade, de Efteling, dieren- of 

pretparken, TT-races.  In de bijlage bij dit raadsvoorstel kunt u zien welke tarieven in andere 

gemeenten worden geheven. 

 

3. Beoogd effect 

In de huidige situatie geldt de verordening voor vermakelijkhedenretributie  alleen in de oude kern 

Muiden. Daar wordt voor het Muiderslot en Pampus vermakelijkheden retributie geheven. Vanuit 

het gelijkheidsbeginsel moeten ook andere vergelijkbare vermakelijkheden in Bussum en Naarden 

onder deze verordening worden gebracht. 

 

In de bezuinigingsoperatie GMiB heeft de raad bij de perspectiefnota besloten om aanvullende 

inkomsten te genereren door het uitbreiden en verhogen van de vermakelijkhedenretributie. Dit 

bedrag is bij het vaststellen van begroting 2017-2020 verder verhoogd. 

 

4. Argumenten en onderbouwing 

1. Het is rechtvaardig, gezien vanuit het profijtbeginsel, dat  vermakelijkheden meebetalen aan 

voorzieningen van de gemeente. Zij maken namelijk gebruik van deze voorzieningen.  

2. Voor alle instellingen in Gooise Meren die vermakelijkheden organiseren, dient hetzelfde 

beleid te gelden. De vermakelijkheden retributie die nu geheven wordt voor het Muiderslot en 

Pampus moet ook gelden voor vergelijkbare instellingen in het overige deel van Gooise Meren. 

3. De betreffende instellingen kunnen de kosten verhalen op hun bezoekers. 

4. Alleen instellingen met een bezoekersaantal dat hoger is dan 60.000 merken wij aan als 

grootschalig en vallen daarmee onder de Verordening Vermakelijkhedenretributie 2018. In Gooise 

Meren zijn dat speelpark Oud Valkeveen, theater Spant! en het Muiderslot.  

 

5. Houd rekening met en onderbouweing 
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Vermakelijkhedenretributie heeft een geschiedenis. In Muiden is deze heffing ingevoerd, maar hier 

zijn een lange procedures, reikend tot aan de Hoge raad, aan vooraf gegaan.  In Naarden heeft de 

gemeenteraad na jarenlange discussies over dit onderwerp van invoering afgezien. 

 

Voor het Muiderslot is er met ingang van 2018 een voordeel ten opzichte van de huidige situatie, 

aangezien het tarief lager wordt en over de eerste 60.000 betalende bezoekers geen retributie is 

verschuldigd. Forteiland Pampus valt, gezien het aantal bezoekers, met ingang van 2018 buiten 

deze nieuwe regeling. Voor de speelpark Oud Valkeveen en theater Spant! is deze retributie nieuw. 

De voetvrijstelling van 60.000 bezoekers kan helpen bij acceptatie. 

 

Door het voorgestelde beleid wordt niet het beoogde bedrag van € 210.000 aan inkomsten 

gerealiseerd, maar een bedrag van ca. € 125.000. Om wel het beoogde bedrag te halen moet ofwel 

het tarief worden opgehoogd ofwel de voetvrijstelling verlaagd worden. Beide opties achten wij 

niet wenselijk. 

 

6. Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

7. Financiële onderbouwing 

In  de gemeente Muiden is deze heffing tot nu toe alleen opgelegd aan Pampus en het Muiderslot. 

Deze culturele instellingen dragen per bezoeker een bedrag van  € 0,75 af aan de gemeente. In 

totaal ontvangt de gemeente € 70.000,- aan inkomsten middels deze heffing.  

 

Bij de perspectiefnota 2017 is besloten om deze inkomsten met € 40.000 te verhogen en bij 

begroting 2017 is dit bedrag verder verhoogd met € 100.000. De nieuwe 

vermakelijkhedenretributie moet voor de gemeente met ingang van 2018 in totaal dus € 210.000 

gaan opleveren. Dit leek toen haalbaar op basis van het aantal bezoekers van alle instellingen.  

 

In het huidige voorstel, met een tarief van € 0,60 en een heffing vanaf 60.000 bezoekers  wordt een 

bedrag van € 125.000 aan inkomsten voor de gemeente gehaald. Het is een bewuste keus om 

instellingen met minder dan 60.000 bezoekers, zoals het Filmhuis, Bussum op ijs, Pampus, 

Fotofestival en Mattheus Passion buiten deze heffing te laten om verstrengeling met de subsidie 

relatie te voorkomen en de uitvoering van deze regeling niet te complex te maken. Deze keus heeft 

wel een effect op de inkomsten. Dit geldt ook voor de hoogte van het tarief. Een vergelijking met 

retributietarieven in andere gemeenten bracht ons tot de keus van € 0,60. 

 

De hoogte van de heffing verhoudt zich in beginsel tot de kosten die een gemeente maakt ter zake 

van voorzieningen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld bewegwijzering, aanleg en onderhoud van 

toegangswegen, parkeervoorzieningen, trottoirs e.d., (extra) kosten van toezicht, 

afvalverwijdering en eventuele andere kosten van algemene aard. Het gaat erom dat de gemeente 

aantoont dat er kosten worden gemaakt. Een exacte toerekening van kosten aan een 

vermakelijkheid is niet nodig. 

 

8. Communicatie en participatie 

Met betrokken partijen wordt eind augustus en begin september overleg gevoerd. 

De Verordening Vermakelijkhedenretributie 2018 wordt gepubliceerd op 'Overheid.nl'.  
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9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1.Verordening Vermakelijkhedenretributie 2018. 

2.Tabel 

3.Overzicht tarieven gemeenten. 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Harmonisering Vermakelijhedenretributie’ met zaaknummer 337239 van het 

college van burgemeester en wethouders, en 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c van de Gemeentewet, 

 

 

Besluit 
 

1. De vermakelijkhedenretributie te harmoniseren; 

2. De Verordening vermakelijkhedenretributie 2018 met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen; 

3.     De voorgenomen bezuiniging te verlagen van € 210.000  naar € 125.000. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


