Seniorenconvent ziet af van vervolgonderzoek
naar invoering vermakelijkhedenretributie
Het Seniorenconvent van de gemeente Coevorden laat geen
vervolgonderzoek uitvoeren naar aanleiding van het feitenonderzoek
over de invoering van vermakelijkhedenretributie in de gemeente
Coevorden. Volgens de leden van het convent (alle fractievoorzitters)
geeft het onderzoek voldoende antwoord op de vraag hoe het proces
voor de invoering verliep en waarom het college vervolgens afzag van
invoering van deze belasting. De gemeenteraad behandelt het voorstel
en het rapport op dinsdag 3 maart in de Politieke Kamers.
Het college van burgemeester en wethouders stelde in aanloop naar de
raadsbehandeling van de begroting 2015 in november voor om voorlopig af te
zien van de invoering van vermakelijkhedenretributie. Dit is een belasting die kan
worden geheven op attracties waarvoor de gemeente voorzieningen heeft
getroffen. De raad overwoog bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli
2014 om deze retributie in te voeren. Naar aanleiding van het voorstel van het
college om af te zien van deze belasting gaf de raad in een motie de opdracht aan
de burgemeester om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar feiten en
omstandigheden rondom het afzien van de invoering van de retributie. Vragen die
onderzocht moesten worden, waren in hoeverre toenmalige en huidige
collegeleden en raadsleden op de hoogte waren van de feiten en omstandigheden
bij deze geplande invoering. De burgemeester gaf, in overleg met het convent, de
secretaris-onderzoeker van de Rekenkamercommissie opdracht om het onderzoek
uit te voeren.
Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat alle collegeleden uit de periode 2006 tot heden, op
één na, tot augustus 2014 niet op de hoogte zijn geweest van een vermeende
afspraak met Plopsa om in de toekomst geen nieuwe belastingen in te voeren;
dus ook geen vermakelijkhedenretributie. Zij hebben pas vernomen dat hierover
mogelijk een afspraak bestaat, door een brief van Plopsa die op 4 augustus 2014
bij de gemeente binnenkwam. Raadsleden zijn nooit op de hoogte gebracht van
een dergelijke onmogelijkheid. Het onderzoek heeft overigens, buiten deze brief
en de bijbehorende verklaringen, geen bewijzen gevonden voor het bestaan van
een dergelijke afspraak.
Geen vervolgonderzoek
De leden van het convent verwachten dat vervolgonderzoek geen nieuwe
inzichten oplevert. Daarom is het voorstel aan de raad om af te zien van
vervolgonderzoek.
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