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1. De Kaderbrief 2022 vast te stellen;
2. Het tarief voor de toeristenbelasting voor 2022 vast te
stellen op € 1,35 per persoon per nacht.

Aan de raad,
Inleiding
Bijgaand ontvangt u de Kaderbrief 2022. De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse
planning- & controlcyclus. In de kaderbrief schetst ons college de beleidsmatige en financiële
ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar. De nadere uitwerking van dit
kader vindt vervolgens plaats in de programmabegroting.
Argumenten
1.1 De kaderbrief 2022 biedt een goede doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar.
Door middel van bijgaande kaderbrief bieden wij u een actueel beeld van onze bestuurlijke
speerpunten voor 2022 en de te verwachten ontwikkelingen voor het nieuwe begrotingsjaar. Dit
creëert duidelijkheid over het te verwachten financieel perspectief voor de Programmabegroting
2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Ook informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen
waarvan u de uitwerking in de Programmabegroting 2022 kunt verwachten.
1.2 Vaststelling van de kaderbrief 2022 is een bevoegdheid van de raad.
Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de
begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van
de kaderbrief, die de kaders bevat voor de Programmabegroting.
2.1. Een tijdige en expliciete vaststelling van het tarief voor de toeristenbelasting schept
duidelijkheid voor de toeristische sector.
Wij stellen u voor om vooruitlopend op de Programmabegroting 2022 voor de zomer het tarief voor
de toeristenbelasting in 2022 vast te stellen. Dit schept tijdig duidelijkheid voor de toeristische
sector in onze gemeente.
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 heeft uw raad ingestemd met ons voorstel om
de toeristenbelasting vanaf 2022 te verhogen naar € 1,35 per persoon per overnachting. Daarmee
volgen wij het ingezette ritme in 2016, dat een driejaarlijkse verhoging betekent in 2019, 2022,
2025 en zo verder. Het financiële effect van de tariefstijging in 2022 is € 70.000 en is al verwerkt
in de Programmabegroting 2021-2024. Wij gaan daarbij uit van 1,4 miljoen overnachtingen per
jaar.
Kosten, baten, dekking
Het financieel meerjarenperspectief, inclusief de verwerking van de meicirculaire, is als volgt.

Kenmerk: 40421-2021

ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF
(Bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling inkomsten
Circulaire gemeentefonds
Extra middelen jeugdzorg
Belastingen en huren
Overige inkomsten
Ontwikkeling uitgaven
Loon- en prijsontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen
Verbonden partijen
Nieuw beleid: kapitaallasten De Nieuwe Veste
Dekking uit stelpost vervangingsinvesteringen

Saldo Kaderbrief

2022

2023

2024

2025

1.206
2.000
146
-100

978
p.m.
146
-100

763
p.m.
146
-100

654
p.m.
146
-100

-1.163
-1.147
-229

-1.163
-1.247
-223

-1.163
-1.247
-230
-1.100
200

-1.163
-639
-163
-1.100
200

713

-1.609

-2.731

-2.165

In de komende maanden werken wij dit globale kader uit. Het uitgangspunt voor 2022 is gunstig:
in de basis ligt een sluitende Programmabegroting 2022 voor. Wij monitoren de ontwikkelingen bij
het Rijk rondom de rijksmiddelen voor jeugd. Deze ontwikkelingen, samen met andere
onderwerpen zoals de septembercirculaire en de ontwikkelingen die wij in de kaderbrief als ‘p.m.post’ hebben geduid, zullen in meer of mindere mate invloed hebben op bovenstaand financieel
perspectief. Vanuit financieel oogpunt is uiteraard ons doel uw raad in oktober een reëel en
structureel sluitende Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan te bieden.
Ons uitgangspunt is en blijft een gezonde meerjarenbegroting voor de komende jaren. De cijfers
en financieel-bestuurlijke verhoudingen geven aanleiding voor voorzichtigheid. Op de lange termijn
liggen er keuzes voor, over bijvoorbeeld de centrumontwikkeling en de Nieuwe Veste. Bij deze
keuzes willen wij niet te veel varen op 'dagkoersen' uit gemeentefondscirculaires, maar veel meer
oog hebben voor de lange termijn trends, patronen en onze solvabiliteit. Hierbij horen ook keuzes
in temporisering en de financieringsmethodiek. Die zullen wij uw raad te zijner tijd voorleggen.
Bijlagen
1. Kaderbrief via de weblink: financien.coevorden.nl

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

B.M. de Vries

B.J. Bouwmeester
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No.
De raad van de gemeente Coevorden;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021, bijlagenummer ;
besluit:
1. De Kaderbrief 2022 vast te stellen;
2. Het tarief voor de toeristenbelasting voor 2022 vast te stellen op € 1,35 per persoon per nacht.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 6 juli 2021
De raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

B.J. Bouwmeester

M. Frensel

