
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Vermakelijkhedenretributie 2 (herziene versie) (3) 

Vergaderdatum:  
 

14 februari  2018 

Agendapunt (nr. en naam): 
 

3a2 Motie(s) vermakelijkhedenretributie 

Status: ingediend 

Onder genoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Draagt het college op: 
 

1. Een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen dat ziet op intrekking van de verordening vermakelijkhedenretributie 
2018 en totdat hierover is besloten geen aanslagen op te leggen; 

2. Het verlies aan begrote inkomsten, voor zover dit tot een tekort leidt in de begroting en er sprake is van direct 
relateerbare kosten aan betreffende vermakelijkheden, eventueel te compenseren vanuit publiek- of privaatrechtelijke 
afspraken met een financiële en/of maatschappelijke opbrengst en de raad hiervan nader op de hoogte te brengen 
middels een raadsmededeling. 
 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Toelichting
 

Overwegende dat: 
1. De gemeenteraad op 18 december 2017 de verordening vermakelijkhedenretributie heeft aangenomen, die ziet op 

dekking van gemeentelijke kosten in relatie tot (grootschalige) vermakelijkheden in de gemeente Gooise Meren; 
2. Door meerdere partijen is aangegeven dat zij graag een alternatieve oplossing zien en dat de gesprekken daarover 

met de gemeenten Gooise Meren en Huizen in een vergevorderd stadium waren/zouden  zijn; 
3. Het beleid van de gemeente in het algemeen is gericht op participatie van iedereen in het arbeidsproces zonder 

daarbij oneigenlijke drukmiddelen te hanteren, zoals het geval lijkt te zijn als er een koppeling zou worden 
gemaakt tussen de heffing van de retributie en de inzet op het sociaal domein; 

4. De onder 1 genoemde kosten slechts ten dele konden worden geduid en de verordening daardoor het karakter lijkt 
te krijgen van een extra inkomstenbron; 

5. Gegeven de meest recente berichten over de financiële vooruitzichten van de gemeente de bijdrage uit de 
verordening niet noodzakelijk lijkt om tot een sluitende begroting te komen; 

6. Heroverweging van het besluit van 18 december 2017 daarom op zijn plaats is; 
 
Voorts overwegende dat: 

7. De indieners  van deze motie nog steeds van mening zijn dat de onderhavige verordening belemmerend werkt in 
de ontwikkeling van de bedrijvigheid en toerisme in de regio; 

8. De gemeente Gooise Meren enkele belangrijke attracties heeft die van grote sociale en educatieve waarde zijn 
voor de inwoners van de gemeente en de gehele regio Gooi en Vechtstreek. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
 
Koos de Haan, D66;   Jelmer Kruyt, GDP;    Lars Voskuil, PvdA; Andreas van der Schaaf, 50plus; Herman de Hollander, CDA   
 

 


