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CDA 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Streekproducten “True Foods Projects” – 
slow food. 
- Hoe is daar concreet de stand van 

zaken van? 
 
 
 
08-04-2020, Verduidelijking vraag:   
Wilt u bij gelegenheid voor een 
informatieve raad dhr. Maurits Steverink 
uitnodigen zodat hij tekst en uitleg kan 
geven over “Streekproducten – True Foods 
Projects – Slow Food”? 
 

06-04-2020 Antwoord eerste termijn:       --
Ter verduidelijking graag de exacte vraag 
formuleren zodat de betreffende externe 
partij voor beantwoording daarvan kan 
worden benaderd. Vervolgens wordt het 
antwoord schriftelijk nagestuurd. 

15-04-2020 Zie externe documentatie over 
streekproducten (zijn als bijlagen 
toegevoegd aan de beantwoording) 

 

 

 
PvdA 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
VVD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
SP 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
D66 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Dank voor de uitgebreide beantwoording 
van alle vragen. Wij hebben geen 
aanvullende vragen. 

 

 
GroenLinks 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
GBD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Hieronder even de vraag en daarna het 
antwoord en vervolgens de vervolgvraag: 

Antwoord vervolgvraag:  
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Vraag 3: 
In het Koersnotitie vrijetijdseconomie 
2020-2030 staat het volgende over 
toeristenbelasting: 
Toeristenbelasting 
We hebben hiervoor betoogd dat we 
Doetinchem willen ontwikkelen tot een 
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in 
de Achterhoek. Met de groei van het 
aantal hotels en andere faciliteiten wordt 
het aanbod voor overnachtingen 
substantieel. De Doetinchemse 
gemeenteraadheeft besloten vanaf 2021 
toeristenbelasting te heffen in onze 
gemeente. De invoering van deze heffing 
gebeurt in samenspraak met de 
ondernemers in de sector. Met de 
opbrengsten van de toeristenbelasting kan 
de gemeente investeren in de 
Doetinchemse vrije tijds- en algemene 
voorzieningen, waarvan zowel inwoners 
als bezoekers weer profiteren. Doetinchem 
volgt hiermee veel andere gemeenten 
waar het al gebruik is om 
toeristenbelasting te heffen. 
 
Uit de tekst zou je kunnen opmaken dat 
buiten de reeds genoemde bedragen in 
Organisatie en financiën de opbrengsten 
uit de toeristenbelasting ook compleet ten 
goede komt voor de vrijetijdseconomie. 
Dus bovenop de reeds aangegeven 
jaarlijkse subsidies, bijdrages en 
reserveringen (jaarlijks € 45.000,-, € 
97.488,-, € 25.000,- & € 25.000,-). 
Klopt dat?  
 
Antwoord: 
Toeristenbelasting is geen ‘doelbelasting’, 
in beginsel komen deze inkomsten ten 
goede aan de algemene middelen. Als 
zodanig compenseert toeristenbelasting 
tot op zekere hoogte de genoemde reeds 
bestaande uitgaven. Over eventuele 
specifieke besteding van de inkomsten uit 
de toeristenbelasting wordt te zijner tijd 
een nader besluit genomen. 
 
Onze vervolgvraag: 
Dit antwoord hadden wij ook verwacht en 
begrijpen wij.  

De heffing van toeristenbelasting is op 
veel plaatsen een onderwerp van gesprek 
voor ondernemers en organisaties uit de 
vrijetijdssector. De gemeente Doetinchem 
heeft juist met hen afgesproken om in 
overleg te gaan over de wijze van heffing 
van de toeristenbelasting en de 
investeringen die de gemeente jaarlijks 
doet ten bate van de vrijetijdssector. Ook 
de toekomst van de sector en de gevolgen 
van de Coronacrisis komen daarbij aan 
orde. Dat overleg biedt ook de 
gelegenheid tot het stellen van vragen en 
hiermee komen we samen met de 
betrokkenen tot een goede onderlinge 
afstemming. 
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Alleen zou deze verduidelijking niet ook in 
de tekst opgenomen moeten worden?  
Nu kan men denken bij het lezen dat er 
meer geld vrij gaat komen bovenop de 
genoemde bedragen.  
Dat zouden wij niet correct vinden en 
moet dan ook direct duidelijk zijn bij het 
lezen van de tekst. 
 

 
ChristenUnie-SGP 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
LBD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
PvLM 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
 
 
 


