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Vakantie op Vlieland duurder
door hogere toeristenbelasting
MARSCHA VAN DER VLIES

VLIELAND Vakantie vieren op Vlie-
land wordt na volgend jaar duur-
der. De toeristenbelasting wordt in
2020 met 15 cent per nacht per per-
soon verhoogd en stijgt erna nog
verder.

De gemeente stevent af op een te-
kort van 4 ton in 2022. Voornaamste
oorzaak: het verhogen van de sala-
rissen voor de wethouders. Hun be-
staand arbeidscontract voor 65 pro-
cent wordt uitgebreid tot 90 pro-
cent. Inclusief voorzieningen voor
onder meer pensioenen moet Vlie-
land hiervoor ruim 2 ton ophoesten.
Ook wordt er een communicatieme-

dewerker aangesteld.
Jan Doeke Tammes van Algemeen

Belang Vlieland, de enige oppositie-
partij in de raad, ziet deze besluiten
met lede ogen aan. ,,Een wethouder
op Terschelling werkt 65 procent”,
hield hij de raad voor. Dat percenta-
ge gold ook voor Vlieland, maar dat
werd als te weinig aangemerkt door
de coalitie van GroenWit en Nieuw
Liberaal Vlieland (NLV). ,,Al doe je 75
procent, dan raken we al uit de te-
korten. Het verhogen van de toeris-
tenbelasting is zo makkelijk.”

Want dat laatste is waar de NLV
het meeste voor voelt, liefst al vol-
gend jaar. ,,Volgend jaar 15 cent, het
jaar erop 15 cent en erna elke twee,
drie jaar verhogen met de inflatie-

correctie”, aldus Dick Visser van
NLV.

Maar volgens wethouder Rients
Hoekstra is het te laat om de belas-
ting volgend jaar al te verhogen. ,,Af-
spraken met ondernemers voor
2019 zijn al gemaakt”, aldus Hoek-
stra. Hij zegde toe voor 2020 de
maatregel wel in te voeren.

Ook bekijkt hij of er efficiëntere
manieren zijn om de toeristenbelas-
ting te innen. Met belangstelling
kijkt Vlieland naar het systeem dat
op Terschelling wordt onderzocht.
Hierbij krijgt de toerist een chipcard
of app waarmee precies wordt vast-
gelegd hoe lang iemand op het ei-
land is geweest. Bij vertrek wordt af-
gerekend.


