
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Privaatrechtelijk alternatief ipv vermakelijkhedenretributie (optie 4 keuzenotitie) 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam):  
 

3c2 Vermakelijkhedenretributie (337239) 

Status: ingediend 

Ondergenoemde raadsleden stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 337239 
 

Besluit het ontwerp besluit als volgt aan te passen: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

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 
 

 

 

1. de verordening vermakelijkhedenretributie 2018 zoals aan u 
voorgelegd met nummer 337239 niet vast te stellen, maar in 
eerste instantie met de betrokken partijen een oplossing te 
zoeken in een privaatrechtelijke overeenkomst.   
 

Toelichting
 

 
Overwegende dat:  

 Het college het voornemen heeft geuit om vermakelijkhedenretributie te heffen om kosten voor o.a. parkeerwachters, 
onderhoud van wegen/bruggen, het opruimen van zwerfvuil en realisatie/beheer van parkeervoorzieningen te verhalen 
op de organisatoren van grootschalige attracties (> 60.000 bezoekers); 

 Er veel verzet is gekomen van de organisaties die belast zouden gaan worden, o.a. omdat zij de heffing niet terecht en 
niet proportioneel vinden en vrezen voor een dalend bezoekersaantal; 

 
Voorts overwegende dat:  

 Op 8 november jl. het college heeft 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 en de raad hiermee 
akkoord is gegaan; 

 Het college daarbij nadrukkelijk aan gaf de mogelijkheid van een privaatrechtelijk alternatief te willen onderzoeken 
waarbij door de betrokken partijen in plaats van een financiële, een kwantificeerbare maatschappelijke bijdrage wordt 
geleverd; 

 Het er naar uit ziet dat deze oplossing op meer draagvlak kan rekenen van de betrokken partijen en de constructieve 
gesprekken niet doorkruist zouden moeten worden door het inderhaast invoeren van vermakelijkhedenretributie 
waarvan het tarief in de toekomst kan worden opgevoerd;  

 Als partijen onverhoopt toch niet tot overeenstemming kunnen komen, het invoeren van vermakelijkhedenretributie op 
dat moment alsnog overwogen kan worden (inclusief een concrete heffing per bezoeker). 

 
 

Naam raadsleden (fractienaam) 
 
Jan Kwekkeboom (GDP) 

 


