
Van: Scouting Sint Willibrord Goirle <info@scoutinggoirle.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 19:23 
Aan: Gemeenteraad <Gemeenteraad@Goirle.nl> 
Onderwerp: Voorgenomen verhoging toeristenbelasting 
 

Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Op 10 oktober 2019 bood het college van burgemeester en wethouders het dekkingsvoorstel voor 
het begrotingstekort aan de gemeenteraad aan. 
In dit dekkingsvoorstel is te lezen dat onze gemeente voor een moeilijke bezuinigingsopgave staat. 
Eén van de voorgestelde bezuinigingsopties is het verdubbelen van de toeristenbelasting naar €2,00 
per nacht. 
 
Wij begrijpen dat we er niet aan ontkomen om lastige en pijnlijke beslissingen te moeten nemen. 
Echter staat in het dekkingsvoorstel ook dat de basisprincipes "iedereen kan meedoen" en "sterkste 
schouders, sterkste last" zijn. 
 
Naast haar eigen activiteiten verhuurt Scouting Goirle ook haar gebouw aan derden. 
Enerzijds gebeurt dat om inkomsten te genereren. Met deze inkomsten, die tussen 2015 en 2017 
zo'n 15 tot 18% van de totale inkomsten uitmaakten, kan Scouting Goirle de contributie laag houden, 
zodat álle inwoners van Goirle kunnen meedoen met Scouting. 
 
Anderzijds gebeurt dat om een overnachtingsplaats aan te bieden aan maatschappelijk betrokken 
organisaties tegen een betaalbaar tarief. 
Het overgrote deel van de verhuur gebeurt aan andere Scoutinggroepen, (basis)scholen, 
sportverenigingen of andere organisaties die zich inzetten voor jeugd. 
Door de lage kale huurprijs van ons Scoutinggebouw zijn die organisaties (vaak gerund door 
vrijwilligers) in staat samen met hun leden een overnachtingsactiviteit te doen. 
 
Het gebouw van Scouting Goirle is geen hotel. Tijdens een overnachting koken de huurders zelf, 
maken ze zelf schoon, en nemen ze zelf een luchtbed en slaapzak mee. 
Er zijn geen bedden aanwezig in het gebouw. De voorzieningen zijn basis, en daar is de prijs ook naar. 
 
Toeristenbelasting van €1,00 of €2,00 op een hotelkamer van €105,00 per nacht is procentueel niet 
veel. 
Iemand die een dergelijk bedrag voor een overnachting kan betalen mag gezien worden als "sterke 
schouders". 
 
De kale huurprijs per persoon per nacht in ons Scoutinggebouw is €4,50. 
Met de huidige toeristenbelasting van €1,00 wordt dat totaal €5,50 p.p.p.n. Van die prijs bestaat dus 
al ruim 18% uit toeristenbelasting. 
Wanneer de toeristenbelasting verdubbeld wordt, zou de totaalprijs naar €6,50 p.p.p.n. gaan. Dan is 
de toeristenbelasting maar liefst 31% van de totaalprijs! 
 
Wij willen u daarom vragen om het voorstel voor het verhogen van de toeristenbelasting te 
heroverwegen. 
De meest voor de hand liggende optie is om de toeristenbelasting in zijn geheel niet te verhogen, en 
voor een andere bezuinigingsoptie te kiezen. 
 
Echter kunt u ook overwegen om een uitzondering te maken voor Scouting Goirle in het heffen van 
de toeristenbelasting. 



Diverse gemeentes hebben al vrijstelling verleend voor toeristenbelasting voor 
groepsaccommodaties, sport- en cultuurverenigingen of zelfs specifiek voor Scoutinggebouwen. 
Onder andere de gemeentes Apeldoorn, Utrechtse Heuvelrug, Eersel, Oirschot, Hilvarenbeek, Zeist, 
Oisterwijk, Almelo, Enschede en Hengelo kennen dit soort regels. 
 
Het doorbelasten van een tweemaal zo hoge toeristenbelasting voor verhuur zoals Scouting Goirle 
die doet, zal de inkomsten uit verhuur aanzienlijk verminderen. 
Dat zorgt voor lagere inkomsten voor Scouting Goirle, waardoor binnen Scouting Goirle 
bezuinigingen doorgevoerd moeten worden of de contributie verhoogd moeten worden. 
Dat past niet bij de basisprincipes van de bezuinigingen. 

Scouting Goirle is een volledig non-profit organisatie die uitsluitend werkt met onbetaalde 
vrijwilligers. Zij organiseert activiteiten voor de jeugd in Goirle en omstreken.  
Daarbij wordt sterk ingezet op het aanleren van lifeskills waar de jeugdleden de rest van hun leven 
profijt van hebben.  
Scouting Goirle is sterk aanwezig in de samenleving, met jeugdleden en vrijwilligers die ondersteunen 
en deelnemen aan allerlei initiatieven en evenementen in de gemeente. 
Daar wilt u toch niet op bezuinigen? 
 
Wij hopen dat u tijdens de vergaderingen op 22 en 29 oktober Scouting Goirle in uw gedachten 
houdt. 
 
Namens de gezamenlijke besturen van Vereniging Scouting Sint Willibrord Goirle en Stichting Beheer 
& Onderhoud Scouting Goirle, 

Met vriendelijke groet, 
 
Jochem Sparla 
Secretaris 
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