
Van: Jacob van Ee <jacobvanee@jancampertgroep.nl>  
Verzonden: maandag 8 juni 2020 14:14 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Verzoek aan gemeenteraad voor vrijstelling van toeristenbelasting 
 
Geachte mevrouw Espeldoorn, 

  

Hierbij ontvangt u een verzoek van de scoutinggroepen uit Stichtse vecht voor vrijstelling (met 
terugwerkende kracht) van de toeristenbelasting. 

Wil u deze brief doorsturen naar de leden van de gemeenteraad en de ambtenaren die de 
verordening toeristenbelasting 2021 gaan opstellen. 

Het verzoek om terugwerkende kracht is om ook voor de jaren 2019 en 2020 vrijgesteld te worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Jacob van Ee 
Voorzitter 
Stichting Scouting Jan Campert Groep 
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Gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v. raadsleden 
 
Endelhovenlaan 1 
3601 GR Maarssen 
 
Verzonden per E-mailadres: griffie@stichtsevecht.nl 
 
Maarssen, 8 juni 2020 
 
Betreft: Toeristenbelasting 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Recent zijn wij als scoutinggroepen benaderd door de Belastingsamenwerking gemeenten en 
hoogheemraadschap. Zij zijn op uw verzoek bezig met een onderzoek naar de volledigheid van 
de verblijfslocaties-administratie voor de verordening toeristenbelasting. 
 
Wij zijn verzocht een opgave te doen van alle overnachtingen in 2019 op onze scoutinglocatie 
om daarover vervolgens € 1,35 per persoon toeristenbelasting te gaan betalen. 
 
Wij waren in de veronderstelling dat scouting was vrijgesteld voor de toeristenbelasting en 
waren dus zeer verbaasd dat deze vrijstelling niet meer in de verordening staat. 
 
Wij verzoeken u in de eerstvolgende verordening weer op te nemen dat scoutinggroepen (met 
terugwerkende kracht) zijn vrijgesteld van toeristenbelasting. 
 
Wekelijks zijn wij bezig met het “scoutingspel”. Aangepast aan de leeftijdsgroepen van de 
kinderen is scouting bezig met creatieve thema's. Wij geven kinderen de ruimte om fysiek te 
bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te 
leren. Bij scouting leren we op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. De kinderen 
initiëren eigen programma's, organiseren grote evenementen, bewaken hiervoor budgetten, 
leren samenwerken waardoor ze ook hun eigen kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
Naast dat wij als bestuur en leiding hier veel plezier aan beleven leveren wij een positieve 
bijdrage aan de jeugd van Stichtse Vecht. 
 
Ter financiering heffen wij contributie, verhuren we onze gebouwen en ontvangen wij van u 
subsidie. Bijna al het onderhoud doen we met vrijwilligers om de kosten laag te houden. Een 
extra kostenpost voor toeristenbelasting die wij ook niet in rekening gebracht hebben komt dan 
ook zeer ongelegen. 
Wij vragen tussen de € 2,50 en € 5,50 per overnachting. Als wij dit met € 1,65 (tarief 2020) aan 
toeristenbelasting verhogen, prijzen wij ons zelf voor de verhuur van onze (verouderde) locaties 
uit de markt. 
 
Onze argumenten voor een vrijstelling zijn als volgt: 

• Kamperen op een Scoutingterrein of overnachten in een bivakaccommodatie heeft (in 
het voor- en naseizoen) voornamelijk een educatief en trainingskarakter. Daarbij maken 
gasten geen gebruik van de toeristische en recreatieve voorzieningen in de gemeente; 

• Kamperen en bivakkeren vindt voornamelijk plaats door Scouts en aan Scouting 
gelieerde organisaties die hierbij gebruikmaken van eigen verenigingsterreinen; 

 
 



 
 

• Door het niet-commerciële karakter van het beheer van een Scoutingkampeerterrein of 
accommodatie, met inzet van vrijwilligers, en uit sociale overwegingen wordt de 
kampeerprijs per nacht zo laag mogelijk gehouden. Heffen van toeristenbelasting 
betekent verhoudingsgewijs een enorme stijging van de kampeerprijs (stijging van 30 tot 
66%. Dit verschilt per scoutinggroep). 

 
Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die een vrijstelling voor scouting hebben opgenomen. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jacob van Ee. 
jacobvanee@jancampertgroep.nl. 
 
 
Namens drie scoutinggroepen uit Stichtse Vecht, 
 
Scouting Niftarlake   Scouting Marsua  Scouting Jan Campert Groep 

Maarten van de Wetering  Paul van de Water  Jacob van Ee 
voorzitter    voorzitter   voorzitter 
 
         Burg. Huydecoperhof 2 
         3604 CC  Maarssen 
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