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Eijsden-Margraten: _ 13 juli 2022 

Onderwerp: beantwoording artikel 36 vraag particuliere vakantieverhuur 

Geachte N (geanonimiseerd)

Naar aanleiding van uw art. 36 vragen inzake particuliere vakantieverhuur delen wij u het 

volgende mee. 

Algemeen 

Ten aanzien van de behoefte rondom het ontvangen van informatie op het gebied van 

toeristenbelasting in relatie tot de Wet Privacy Persoonsgegevens hebben wij 

gezamenlijk met de Lijn 50 gemeenten een rapportage laten opstellen. Deze rapportage 

wordt aan de BSGW voorgelegd. Over de uitkomsten hiervan zullen we u te zijner tijd 

berichten. 

Vraag 1: 

Welke informatie heeft u inmiddels ontvangen over aard, omvang (aantal bedden) en 

aantallen van de accommodaties Particulier Vakantieverhuur? 

Antwoord: 

Aangezien u in uw vraag verwijst naar de follow up van uw vorige artikel 36 vraag zijn wij 

er van uit gegaan dat u met particuliere vakantieverhuur air B&B bedoelt. We hebben 

concreet bij de BSGW nagevraagd of bekend is hoeveel B&B en hoeveel bedden er zijn 

binnen onze gemeente. De BsGW moet echter het antwoord hierop schuldig blijven. Uit 

hun administratie valt niet expliciet af te leiden hoeveel B&B er zijn. De B&B worden 

gerangschikt onder vakantiewoning. 

Vraag 2: 

Welk inzicht heeft u momenteel in de te verwachten toeristenbelasting? 

Antwoord: 

De te verwachten inkomsten aan toeristenbelasting wordt gebaseerd op de 

ervaringscijfers van voorgaande jaren. Tussentijds kunnen de inkomsten worden 

bijgesteld (1 en 2 burap). De heffing van de toeristenbelasting wordt per kwartaal 
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aangegeven. Op basis hiervan en op basis van de prognoses van de BsGW kan inzicht 

worden verkregen in de te verwachten opbrengst aan toeristenbelasting. 

Vraag 3: 

Wat heeft het opgevraagde 'register' opgeleverd aan informatie en wanneer kan de raad 

deze informatie verwachten? 

Antwoord: 

Hiervoor verwijzen wij u naar het gestelde onder algemeen. 

Vraag 4: 

U geeft aan dt er mogelijk nieuw beleid moet worden gemaakt t.a.v. Particulier 

Vakantieverhuur/B&B's vanwege de toename van deze accommodaties. Omdat de 

bestaande nota niet op beleid van de raad is gebaseerd zal dit in elk geval moeten 

gebeuren. Wanneer kan de raad een voorstel voor de -hernieuwde - beleidsnota 

Particulier Vakantieverhuur verwachten ter behandeling? 

Antwoord: 

De beleidsnotitie Particulier vakantieverhuur is een bevoegdheid van het college en wordt 

niet gewijzigd. In het Bestuursakkoord is aangekondigd dat er een lokaal actieplan 

vrijetijdseconomie zal worden opgesteld. Over de planning en het proces zal de raad 

worden geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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