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Raadsfractie JR
Mevrouw Janssen-Rutten
Kapelkesstraat 26
6245 AJ Eijsden
  
 

Eijsden-Margraten: 11 oktober 2021

Onderwerp: Beantwoording artikel 36 vragen fractie JR d.d. 8 september 2021.

Geachte mevrouw Janssen-Rutten,

Naar aanleiding van uw Artikel 36 (vervolg) vragen inzake AirBnB en overige zaken  
vrijetijdseconomie delen wij u het volgende mee.

Vraag 1:
Hoe kan het dat de gemeente zelf geen inzicht heeft in de aard en omvang van PVV? Het 
is bekend dat e.e.a. is gedelegeerd aan de BsGW, maar de beleidsnota (collegebesluit 
van 16-10-2018 ) schrijft voor dat een particulier meldplicht heeft bij de gemeente. 
Eénmalige meldplicht is nodig om zo een koppeling met de BsGW te kunnen leggen. 
Waarom is het ondanks deze eenmalige meldplicht bij de gemeente voor u onmogelijk 
om een overzicht te produceren van het aantal particuliere voorzieningen/Air-B&B’s?

Antwoord:
Blijkbaar melden zich ook ondernemers rechtstreeks bij de BsGW. Tevens spoort de 
BsGW ook verblijfsaccommodaties op, en hebben wij hier geen gegevens van. 
Bovendien heeft deze meldplicht geen wettelijke grondslag, waardoor ondernemers hier 
niet aan gehouden kunnen worden.

Vraag 2:
Waarom leggen jullie de verantwoording nu bij de BsGW? De gemeente registreert 
(eenmalig) en handhaaft(?), de BsGW controleert. Graag een gedetailleerde uitleg.

Antwoord:
In opdracht van de gemeente voert de BsGW de registratie en de inning van de 
toeristenbelasting uit. Daarnaast verricht de BsGW in dit kader toezicht (controleren 
ondernemers) en veldonderzoek (opsporen niet-geregistreerde aanbieders verblijf en/of 
vervallen aanbod).

Parallel hieraan verricht de gemeente onder haar eigen verantwoordelijkheid in het kader 
van het nachtregister zelf toezicht en handhaving door middel van inzet van de BOA’s. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen gegevens uit het nachtregister en de 
gegevens van de BsGW. Echter, het is wenselijk beide systemen beter op elkaar te 
kunnen laten aansluiten. Registratie en handhaving is derhalve voor ons een belangrijk 
aandachtspunt, dat komende tijd verder wordt geoptimaliseerd.
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Vraag 3 ontbreekt.

Vraag 4:
Bij deze verzoeken wij een gescreend overzicht van geregistreerde 
toeristenbelastingplichtige accommodaties, waarop de bedrijfsnaam zichtbaar is, het 
aantal bedden en het soort vergunning. (vakantiewoning, vakantie appartement, B&B, 
Hotel, Pension, groepsaccommodatie, vakantieparken).

Antwoord:
Van de BsGW hebben wij naar aanleiding van een herhaald verzoek met citering van de 
door uw raadsfractie gestelde vraag 4 om een overzicht van de verblijfsaccommodaties 
naar soort recent vernomen dat  (citaat reactie BsGW d.d. 16 september jl.) ‘in het kader 
van de AVG de BsGW geen subjectgegevens mag verstrekken’. Daarnaast beschikken 
wij ook niet over informatie over het aantal bedden en het soort vergunning. Dergelijke 
informatie is voor het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting ook niet relevant’. 

Wij hebben van de BsGW het volgende registratie-overzicht ‘overnachtingen t/m Q2 
2021’ ontvangen:

Aantal accommodaties Soort accommodatie Overnachtingen t/m Q2 2021
8 Appartement 7.341
5 Arbeidsmigranten 1.383
37 B&B 8.480
2 Bungalowpark 55.135
10 Camping 56.245
8 Groepsaccommodatie 2.557
7 Hotel 8.798
6 Kampeerboerderij 13.780
46 Vakantiewoning 22.050
1 Watertoerisme 105

Bron: BsGW Totaal 175.874

In het kader van ons eigen registratiesysteem starten wij begin oktober een project dat 
erop gericht is het gehele systeem van het toeristenbelastingregister en het nachtregister 
te verbeteren met het oog op een integraal registratie- en sturingssysteem. Het mag 
duidelijk zijn dat de rol van/samenwerking met de BsGW hierin mede cruciaal is.
Wij accepteren niet langer dat dit voor ons een mistig gebied blijft.

Tevens zullen we via onze media-kanalen (website en De Etalage) een oproep doen aan 
ondernemers in de verblijfssector om actief melding te maken van hun 
verblijfsaccommodatie-activiteiten.

Vraag 5:
Bent u bereid om te komen tot een lokale klankbordgroep van ondernemers met een 
verblijfsaccommodatie? (Bij de basis te beginnen, waarna de groep uitgebouwd kan 
worden)
Zo ja, per wanneer kunnen wij initiatieven daartoe verwachten? 
Zo nee, waarom niet?



3

Antwoord:
Op grond van de regionale visie Vrijetijdseconomie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ 
wordt op dit moment de instelling van het Regionaal Sectorplatform Vrijetijdseconomie 
Zuid-Limburg voorbereid. Hierin zullen onder andere de verschillende branche-
organisaties vertegenwoordigd zijn. Lokaal hebben we in Eijsden-Margraten meerdere 
overlegvormen met ondernemers, waarin ook vertegenwoordigers van de verblijfssector 
deelnemen. Op dit moment zien we dan ook geen reden om een nieuwe, aparte lokale 
klankbordgroep voor ondernemers met een verblijfsaccommodatie in te stellen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
Locosecretaris, De burgemeester,

Drs. J.M.F. Kool Drs. G.J.M. Cox


