schriftelijke vragen (art. 18 rvo)
datum
steller(s)
onderwerp
ontvangst griffie

:
:
:
:

20 maart 2017
Margareth Bouwmeister en Lianne Duiven
Toerisme

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders .
Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.
Aanleiding / toelichting:
De toeristennota “Betuwe een dijk van een Landschap”, is vastgesteld door de gemeente Lingewaard en
Over-Betuwe. De gemeente Lingewaard heft toeristenbelasting, de gemeente Over-Betuwe doet dit niet. Dat
roept de nodige vragen op. Daarnaast is ons, vanuit de sector, ter oren gekomen dat de gemeente
Lingewaard overweegt de toeristenbelasting te verhogen miv 1-1-2018. Zij vinden dit niet rechtvaardig
omdat, volgens de sector, iedere gemeente een vast bedrag per inwoner ontvangt vanuit het ministerie van
Economische Zaken om toerisme te bevorderen
Vragen:
1. Welke problemen verwacht het college in de uitvoering, nu de gemeenteraad van Over-Betuwe heeft
besloten geen toeristenbelasting te heffen.
2. Klopt het dat reeds binnen de toeristensector in Lingewaard is gemeld dat de toeristenbelasting miv
1-1-18 wordt verhoogd
3. Hoe staat dat in verhouding tot geen heffing in de gemeente Over-Betuwe
4. Is het correct dat iedere gemeente een bedrag ontvangt van het ministerie EZ ter bevordering van
toerisme
5. Om welk bedrag gaat dat in Lingewaard
6. Wordt dit bedrag aangewend voor de toeristische sector
7. Waar is dit bedrag de afgelopen 2 jaren aan besteed

Ondertekening:
Fractie LBL en Fractie Groen Links
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beantwoording college
beantwoording vóór
behandelend ambtenaar
akkoord portefeuillehouder
onderwerp
datum beantwoording
verzenddatum

:
:
:
:
:
:

(in te vullen door de griffie)

(in te vullen door de griffie)

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de
burgemeester* aan.
Inleiding / toelichting:

Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande
art. 18 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € 95,-- (uurtarief) = € ….. .
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