
MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

~i'N' verworpen 

l ~angehouden _____,....-,-----.---- 
Motie bij het raadsvoorstel 'Vaststellen beleid huisvesting tijdelijke 
werknemers Den Helder' 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 december 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019 
betreffende het beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers (agendapunt 19); 

overwegende dat 

de Verordening op de toeristenbelasting op grond van artikel 1 van toepassing is op het houden van 
verblijf met overnachting binnen de gemeente ongeacht de reden van dit verblijf; 

hierdoor tijdelijke werknemers, die tegen betaling zijn gehuisvest op het perceel van de ondernemer 
bij wie zij in dienst zijn, voor de Verordening op de toeristenbelasting worden beschouwd als 
"toeristen", waardoor de betreffende ondernemer voor hun verblijf toeristenbelasting is 
verschuldigd; 

(tijdelijke) werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan onze lokale economie, evenals de 
ondernemers bij wie zijn in dienst zijn, en hun verblijf in onze gemeente van een geheel andere orde 
is dan dat van toeristen, zodat het heffen van een (toeristen)belasting voor dat verblijf niet logisch is; 

dat artikel 3 van de Verordening op de toeristenbelasting een vrijstelling bevat ten aanzien van een 
aantal categorieën personen die verblijf hebben in de gemeente; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

In februari 2020 een voorstel aan de raad te doen tot wijziging van de Verordening op de 
toeristenbelasting (bijvoorbeeld door aanvulling van artikel 3), inhoudende dat voor het verblijf van 
(tijdelijke) werknemers in onze gemeente geen toeristenbelasting meer is verschuldigd. 

Namens de fractie VVD Den Helder, 

Toelichting 

Het is niet logisch dat voor het verblijf, tegen betaling, van (tijdelijke) werknemers die niet staan 
ingeschreven in de BRP, toeristenbelasting is verschuldigd. Mensen die in onze gemeente verblijven 
omdat zij hier een tijdelijke baan hebben, zijn toch geen toeristen? Om dit te veranderen dient de 
Verordening op de toeristenbelasting te worden aangepast. Dat dit helemaal niet ongebruikelijk is, 
bewijst het feit dat onder andere Hollands Kroon in de plaatselijke Verordening op de 
toeristenbelasting (in artikel 3) reeds een dergelijke vrijstelling heeft opgenomen voor het verblijf 
"van degene die werkzaam is binnen het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon". 


