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 Aan de gemeenteraad van Gouda 
 Postbus 1086 
 2800 BB Gouda 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: toeristenbelasting Gouda, 21 oktober 2014 
 
 
Beste leden van de Raad, 
 
In paragraaf 4.1.2. van de begroting 2015-2018 nemen burgemeester en wethouders 
zich een beleidswijziging voor: invoering van toeristenbelasting per 1 januari 2015. 
Hotels in Gouda gaan die belasting innen bij hun gasten. U spreekt op 10 november 
over de begroting. 
 
Wij, de gezamenlijke hotels in de stad, maken bezwaar tegen de wijze waarop de 
toeristenbelasting in Gouda dreigt te worden ingevoerd. We hopen dat u het nu 
voorliggende voorstel afwijst en B&W sommeert eerst een goed plan te maken. 
 
De voorgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2015 bezorgt ons forse problemen. 
Het is nu al eind oktober. Maar de definitieve begroting wordt pas half november door 
u vastgesteld. Prijsafspraken voor 2015 zijn met onze grote klanten als touroperators 
en andere ondernemers al lang gemaakt. Het is niet mogelijk om medio november 
2014 die contracten weer open te breken ten gevolge van een door de gemeente 
opgelegde belasting. Gevolg: een extra kostenpost binnen onze kamerprijzen die al 
jaren stevig onder druk staan. 
Ook de keuze voor uitsluitend hotels om per kamer per nacht toeristenbelasting te 
innen, is ons een doorn in het oog. Steeds meer mensen overnachten in Gouda 
immers in een Bed & Breakfast (30 à 40 bedden in de stad) of op andere wijzen via 
bijvoorbeeld Airbnb of couchsurfing. Ook de toenemende groep toeristen die in Gouda 
afmeert met een boot of slaapt in een camper wordt in het begrotingsvoorstel geheel 
buiten de belasting gehouden. Nogal raar, omdat de opbrengsten ervan worden 
gebruikt voor stadsmarketing, evenementen of toerisme. Doelen die iedere bezoeker 
van de stad beogen. Het ligt daarom in de rede om alle toeristen in de stad aan te 
slaan, ongeacht of en waar ze in Gouda logeren. 
 
Wij dringen er bij u op aan, als in Gouda toeristenbelasting wordt ingevoerd, dat goed 
doordacht te doen, met als uitgangspunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.  
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Want wat zijn in de ogen van de gemeente toeristen? Alleen mensen die in een hotel 
overnachten of ook mensen die op een andere plek hun bed vinden? Zijn dat dan 
vakantievierders of zijn dat ook zakelijke bezoekers? En Gouwenaars dan, die om 
welke reden ook tijdelijk in een hotel logeren? En hoe zit het met bijvoorbeeld 
watertoeristen, camperreizigers of dagjesmensen?  
Wij adviseren u het door het college voorgestelde overgangsjaar 2015 te gebruiken 
om in het eerste kwartaal ervan een doortimmerd plan te maken en dat duidelijk met 
ons te communiceren. Laat die belasting dan niet in 2015 maar op 1 januari 2016 
stapsgewijs ingaan en geef ons zo voldoende tijd om duidelijk met onze klanten te 
communiceren. 
 
Tot slot, in 2007 is in Gouda de toeristenbelasting afgeschaft als onderdeel van een 
overeenkomst over arbeid tussen de gemeente en de hotelbranche. Althans, zo werd 
dat toen naar buiten gebracht. In werkelijkheid was de administratieve last die 
toeristenbelasting met zich meebracht de gemeente te hoog, werd ons verteld.  
Maar goed, wat is de status van die vermeende overeenkomst nu een onderdeel 
daaruit eenzijdig wordt opgezegd? En hoe staat het in de toekomst met die 
administratieve last? Voor ons komt die last in dit voorstel in ieder geval terug. We 
worden opnieuw incassobureau voor de gemeente. De kosten hiervan zijn voor onze 
rekening. 
 
We wensen u in iedere geval een pittige discussie over dit onderwerp. 
 
 
 
 
 Vriendelijke groet, 
 
 
 
 Gerard van Domselaar 
 eigenaar Hotel De Utrechtsche Dom 
 
 
 Remko van Gent 
 eigenaar Hotel de Keizerskroon 
 
 
 Titus Stoelinga 

directeur Best Western Plus City Hotel 
Gouda 

 
 
 Joyce de Bruin 
 manager Campanile Hotel Gouda 


