
       

    

                  

               

Amendement  

 

 
Onderwerp: passantenhaven 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2015, 
 
 
Overwegende dat: 

• het college voorstelt het innen van het liggeld van boten in de passantenhaven te 
automatiseren; 

• dit geautomatiseerde betalingssysteem een investering van € 17.700,- vergt en 
jaarlijkse lasten van € 4.323,- met zich meebrengt; 

• er per seizoen ongeveer 1000 boten in Weert aanmeren; 
• het innen van de liggelden ook door de BOA’s of de medewerkers van de Risse kan 

worden gedaan; 
• het college in zijn brief van 22 januari 2015 aangeeft dat het innen van de liggelden 

door de BOA’s jaarlijks € 12.810,- kost en indien het door de Risse gebeurt € 5.863,-; 
• als de inning geschiedt door BOA’s of medewerkers van de Risse dit niet alleen minder 

kost (er zijn immers geen investeringskosten), maar deze mensen bovendien de 
passanten als gastheer/gastvrouw kunnen begroeten; 

• het college tevens aangeeft dat het mogelijk is om ook voor overnachtingen op boten 
toeristenbelasting te heffen; 

• de toeristenbelasting in Weert € 1,25 per persoon per nacht bedraagt; 
• uitgaande van 1000 boten, waarop 2 personen overnachten en welke gemiddeld 5 

nachten in Weert blijven, de te innen toeristenbelasting jaarlijks € 12.500,- bedraagt; 
 
 
Wijzigt het voorstel zodat het als volgt komt te luiden: 
Besluit:  

1. Het innen van het liggeld voor de passantenhaven door de BOA's en/of de 
medewerkers van de Risse te laten uitvoeren.  

2. Het tarief van het liggeld vast te stellen op € 10,- per 24 uur. 
3. De toeristenbelasting ad € 1,25 eveneens te heffen op degenen die op boten overnachten 

in de passantenhaven. 
4. De Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2015 

dienovereenkomstig aan te passen. 
5. Het innen van het liggeld door de BOA’s en/of de medewerkers van de Risse te 

bekostigen uit de te heffen toeristenbelasting. 
6. Deze wijze van inning van liggeld te evalueren na het vaarseizoen 2015. 

  
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie PvdA Weert,                                     
 
 
I.Beenders-Van Dooren                               

 


