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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

 

De heer J. Franx 

wijziging verordening op de invoering van 

vermakelijkhedenretributie 2018 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. de verordening vermakelijkhedenretributie 2018 zoals aan u voorgelegd met nummer 337239 

vast te stellen en te wijzigen door het tarief in artikel 4 lid 2 van de verordening te verlagen van 

€ 0,60 naar € 0,00 

2. de voorgenomen bezuiniging uit te stellen en de effecten te verwerken bij het voortgangsverslag 

2018-1.  

 

2. Inleiding 

Op 8 november j.l. heeft het college besl0ten om de raad een maand uitstel te vragen voor de 

besluitvorming over een vermakelijkhedenretributie om haar gelegenheid te geven om te komen 

met een integraal voorstel. De raad is hier op 8 november mee akkoord gegaan. Het vervolg van de 

besluitvorming staat gepland voor de vergadering van 13 december a.s. 

  

Ter voorbereiding van een integrale afweging door de raad is een  keuzenotitie opgesteld om de 

koers te bepalen. U vindt deze notitie als bijlage bij dit raadsvoorstel. 

 

3. Beoogd effect 

De harmonisering van de bestaande retributieheffing per 1 januari 2018 door te voeren en daarbij 

ruimte te creëren om een privaatrechtelijk alternatief te onderzoeken. 

 

4. Argumenten en onderbouwing 

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 

instrument achten we rechtvaardig vanuit het profijtbeginsel. Bij de uitwerking van het voorstel en 

op basis van de gesprekken met de betrokken organisaties hebben we geconstateerd dat er 

wellicht andere mogelijkheden zijn tot invulling.  

 

Het college heeft de afgelopen maand vijf varianten onderzocht die in bijgaande notitie worden 

beschreven. Op basis van de gesprekken en de weging van deze vijf varianten blijken er drie 

scenario’s haalbaar.  

- retributieheffing doorzetten  

- privaatrechtelijk alternatief 

- retributieheffing laten vervallen 

Omdat er vooralsnog geen mogelijkheden worden gezien voor een alternatieve dekking houdt het 

college vast aan de opdracht van de raad om de retributieheffing voort te zetten en te 

harmoniseren. Om daarbij wel het scenario privaatrechtelijk alternatief een kans te geven en met 

partijen verder uit te werken stelt het college voor om het tarief van de heffing op nul te  zetten en 

in de komende maanden het scenario privaatrechtelijk alternatief verder uit  te werken. Op basis 
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van de uitkomsten van deze uitwerking kan de raad in 2018 besluiten of het bereikte 

privaatrechtelijk alternatief voldoende compensatie biedt om de retributieheffing te laten 

vervallen. 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

Het huidige € 0 tarief van de Vermakelijkheden retributie kan in de toekomst op elk moment 

worden verhoogd. 

 

Van de partijen die onder de Vermakelijkhedenretributie vallen wordt een substantiële bijdrage 

verwacht ten behoeve van de inwoners van Gooise Meren. Ofwel via de heffing ofwel via het nog 

uit te werken privaatrechtelijke alternatief. 

 

6. Financiële onderbouwing 

Door dit voorstel lukt het niet om de beoogde extra inkomsten van € 125.000 voor 2018 en verder 

te realiseren. Bij de 1e voortgangsrapportage in 2018 zullen wij deze tegenvaller in de begroting 

verwerken en zoeken naar mogelijkheden voor dekking. 

 

7. Duurzaamheid 

De gemeente streeft naar duurzame samenwerking met haar partners binnen de gemeente 

waarbij eenieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid maatschappelijk bijdraagt aan de 

samenleving (social return). Dit kan bijvoorbeeld gevonden worden in arbeidsperspectief en 

activiteiten voor kwetsbare groepen, inzet op verduurzaming en op toegankelijkheid.  

 

8. Communicatie en participatie 

Het privaatrechtelijk alternatief wordt uitgewerkt met de betrokken partijen. De verordening 

wordt gepubliceerd op overheid.nl 

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Om de verordening juist te kunnen vaststellen dienen de oorspronkelijke verordening (voorstel 

337239) en de wijziging van de verordening in dit voorstel tegelijkertijd te worden vastgesteld. 

De uitwerking van het privaatrechtelijke alternatief  zal in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘wijziging verordening op de heffing en invoering van vermakelijkhedenretributie 

2018’ met zaaknummer  van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. de verordening vermakelijkhedenretributie 2018 zoals aan u voorgelegd met nummer 337239 vast te 

stellen en te wijzigen door het tarief in artikel 4 lid 2 van de verordening te verlagen van € 0,60 naar 

€ 0,00 

2. de voorgenomen bezuiniging uit te stellen en de effecten te verwerken bij het voortgangsverslag 

2018-1. 

 

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 

 


