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Inleiding
In het overleg tussen college en Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) hebben wij de afspraak
gemaakt een forensentarief in te gaan voeren voor de bootovertocht. Ook op de gemeente Ameland
speelt deze wens en ook daar wordt dit gereduceerde tarief ingevoerd. De doelgroep betreft mensen
die enkele keren per week de overtocht maken en in vast dienstverband werkzaam zijn bij een
Schiermonnikoogs bedrijf of instelling maar niet woonachtig zijn op ons eiland. Te denken valt hierbij
aan o.a. onderwijzend personeel, schoonmaakpersoneel en gemeenteambtenaren.
Om in aanmerking te komen voor het forensentarief dient de werkgever bij de directie van WPD een
Wagenborgpas aan te vragen. Voor het verkrijgen van de Wagenborgpas heeft WPD proceduregels
vastgesteld. Zo zijn de volgende voorwaarden van toepassing:








Het bedrijf of de organisatie waar de niet-eilander werknemer werkzaam is, moet haar
hoofdvestiging feitelijk gevestigd hebben op Schiermonnikoog;
Het forensentarief is alleen geldig voor passagiers op de reguliere veerdienst. Dat wil zeggen:
niet voor voertuigen, niet voor de watertaxi en ook niet voor het parkeerterrein;
De Wagenborgpas voor forensen is persoonsgebonden;
De werkgever doet de aanvraag en betaalt de Wagenborgpas, het meervaartentegoed of het
abonnement.
De werknemer moet een geldige arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd, met
daarin een minimaal aantal uren van 12 uur per week;
Deze arbeidsovereenkomst moet ieder jaar opnieuw worden toegezonden aan de directie van
WPD;
De werkgever is verplicht het einde van de betreffende arbeidsovereenkomst te melden bij de
directie van WPD.

Invoering vrijstelling Schiermonnikoog.
Ons college heeft de mogelijkheid van een vrijstelling van de dagtoeristenbelasting voor mensen die
enkele keren per week voor hun werk op Schiermonnikoog moeten zijn, in de afgelopen periode
overwogen. Uitgangspunt is dat het opnemen van een vrijstelling praktisch uitvoerbaar en
controleerbaar moet zijn en niet leidt tot te hoge perceptiekosten. Nu het mogelijk is op grond van
voornoemde procedureregels en op vertoon van de Wagenborgpas vrijstelling te kunnen verlenen,
stellen wij u voor ook een vrijstellingsbepaling in de verordening toeristenbelasting van de gemeente
Schiermonnikoog op te nemen. WPD heeft daartoe zowel voor Ameland als voor Schiermonnikoog de
regeling “Verstrekken Wagenborgpas – Forensen” vastgesteld. Deze treft u bij de raadsstukken aan.
Voor de invoering van nieuwe tarieven en kaartsoorten dient de concessiehouder, in casu WPD,
toestemming te krijgen van de concessieverlener, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M).
WPD dient daartoe voor 1 augustus een vervoerplan in te dienen waarna de concessieverlener voor 1
oktober moet beslissen. Bij goedkeuring van het vervoerplan kunnen de wijzigingen per 1 januari 2016
worden doorgevoerd. Het tussentijds toevoegen van kaartsoorten wordt door de concessieverlener
niet toegestaan. Ook procesmatig is een eerdere invoeringsdatum niet mogelijk. Te denken valt hierbij

aan het ontwerpen en (laten) maken van de fysieke passen en het inrichten van het proces en
systemen bij WPD.
Financiële gevolgen
Het aantal mensen dat enkele keren per week voor hun werk op Schiermonnikoog moeten zijn is niet
bekend. De hoogte van de derving aan toeristenbelasting is dan ook nog niet in te schatten. Na
invoering van de vrijstelling en de Wagenborgpas wordt dit in de loop van het jaar 2016 zichtbaar.
Wij stellen u voor:



met ingang van 1 januari 2016 de forensenvrijstelling in te voeren;
de vrijstellingsbepaling op te nemen in de verordening toeristenbelasting, die in de
begrotingsraad van 10 november 2015 voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.
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