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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

GEMEENTEREKENING 2012 PROGRAMMA 14-15: LOKALE BELASTINGEN EN 

HEFFINGEN, ALGEMENE INKOMSTEN EN POST ONVOORZIEN 

 

Datum: 22 mei 2013 

Plaats:   Oude raadzaal 

Tijd:      18.20-19.00 uur 

 

Aanwezig: dhr. P.S. de Rook (voorzitter), dhr. R.O. Martens (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), mw. 

S.A. Koebrugge (VVD), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. A. Kuik (CDA), 

mw. I.M. Jongman (ChristenUnie), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. J.P.A. van Rooij (Student & 

Stad), mw. K. de Wrede (PvdD) 

Wethouder: dhr. T. Schroor 

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 

 Vindt de belastingen al jaren te hoog. In de huidige situatie kan de gemeente de belastingen 

echter niet verlagen, dan zouden de bezuinigingen nog groter worden. Spreker benijdt de 

wethouder van financiën niet, hij zal met een oplossing moeten komen. 

 Logiesbelasting: de fractie ziet graag een relatie met maatregelen ter bevordering van toerisme 

en meer congressen. 

 De leges voor drank, horeca en prostitutie moeten ook kostendekkend worden. 

Dhr. Martens (PvdA): 

 Is tevreden met de oplossing voor de afvalstoffenheffing. 

 Is ook tevreden met de soepele opstelling bij de precario en de logiesbelasting. De moties zijn 

naar tevredenheid afgehandeld. 

 Is tevreden met het beleid om armoedeval te voorkomen via het kwijtscheldingsbeleid. De 

fractie houdt in de gaten wat de gevolgen van de vermogenstoets voor minima zijn. 

 Is geschrokken van de lage kostendekkendheid bij parkeren, die is slechts 89%. 

 Adviseert het college het risico van veel bezwaren tegen de Woz-waarde goed in de gaten te 

houden. 

 Gelukkig zakt Groningen op de lijst van duurste gemeenten. 

Mw. Van Gijlswijk (SP): 

 De kostendekkendheid: is uit te leggen dat de kostendekkendheid veel hoger is dan 100%, 

zoals bij de leges kansspelen? 

 De begrafenisrechten zijn voor het tweede jaar op rij meer dan kostendekkend. Er is reden de 

leges te verlagen. Kan het college met een voorstel komen? 

 De leges handelsreclame en de leges sloopactiviteiten zijn eveneens meer dan kostendekkend. 

Spreker heeft hier geen moeite mee. 

Dhr. Leemhuis (GroenLinks): 

 Ozb: wat vindt het college van de opmerking van de accountant over de voorspelbaarheid van 

de ozb-opbrengsten t.o.v. de derde voortgangsrapportage? 

 Afvalstoffenheffing: spreker is verbaasd dat in de rekening staat dat een positief resultaat van 

540.000 euro is behaald terwijl de accountant over 1 miljoen euro spreekt. Ondanks aanpassen 

van de heffing voorspelt de accountant nog steeds positieve opbrengsten in de toekomst. 

Spreker bepleit daarom verruiming van de kwijtschelding. Graag een reactie. 
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Dhr. Luhoff (D66): 

 Ozb en afvalstoffenheffing, peildatum 1 januari: hoe gaat het college om met de 

voorspelbaarheid van de opbrengsten? 

 Bezwaarschriften ozb leiden tot minder inkomsten voor de gemeente. Hoe kan het dat de 

taxaties zo afwijken van de werkelijke waarde? 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 

 Lokale lastendruk: Groningen staat nog hoog op de lijst van gemeenten met de hoogste lasten. 

De fractie heeft nog geen oplossing hoe met lastendruk en bezuinigingen om te gaan. 

 Begrafenisrechten hebben een kostendekkendheid van 115%. Spreker wijst op zwemmen en 

cultuur waar de kostendekkendheid erg laag is. De fractie begrijpt niet waarom het begraven 

een dergelijke hoge kostendekkendheid moet hebben. De fractie overweegt een motie. 

Dhr. Van Rooij (Student&Stad): 

 Groningen staat hoog wat betreft lokale lasten. 

 Kwijtschelding afvalstoffenheffing: het is onterecht dat studenten dit niet kunnen aanvragen. 

 Bezwaren tegen de woz-waarde: spreker doet de suggestie om deze waarden wat lager te 

stellen zodat geen kosten voor juridische procedures hoeven te worden gemaakt. 

 Graag een reactie bij de lagere opbrengst voor de markt. 

Mw. Kuik (CDA): 

 Woonlasten zijn erg hoog. 

 Eens met mw. Jongman wat betreft de hoogte van de begrafenisrechten. 

 CBK kunstuitleen: de 56% kostendekkendheid kan omhoog. 

Mw. De Wrede (PvdD): 

 De ozb-opbrengst is lager dan begroot. Graag een reactie van de wethouder op de 

achterliggende oorzaken. 

 Is blij dat de sociale minima worden ontzien bij de tarieven voor de hondenbelasting. De 

hondenbelasting is in Groningen nog erg hoog. 

 Is het eens met mw. Jongman wat betreft de te hoge begrafenisrechten. 

Wethouder Schroor: 

 Stuurt binnenkort een brief over de herinrichting van de begroting. De tarieven voor het 

komende jaar komen daar aan de orde en met de raad zal hierover gediscussieerd kunnen 

worden net als over de kostendekkendheid. Dit debat vindt voor de begroting plaats. 

 Kostendekkendheid: kansspelen komen niet vaak voor, en de tarieven hebben geen invloed op 

bedrijven. 

 Parkeerbedrijf: de kostendekkendheid is daar laag omdat de gemeente er geld aan onttrekt 

voor o.a. fietsen. 

 Peildatum ozb en afvalstoffenheffing: aan het eind van het jaar zijn er verschillen omdat de 

beoogde aansluitingen die door de diensten worden aangeleverd per dienst verschillen  

 Proceskosten. Er wordt aan gewerkt om dit te verhelpen. 

 Woz-bezwaren: de gemeente kan er niet veel aan doen. De gemeente wil terechte waarden 

stellen, ook om geen inkomsten te missen. De meeste mensen gaan niet in bezwaar. Het is 

inderdaad jammer van de proceskosten. Het systeem houdt in dat niet elk huis apart wordt 

getaxeerd. 

 Totaal resultaat afvalstoffenheffing: de 1 miljoen euro in het raadsvoorstel bestaat uit 0,6 

miljoen euro aan vuilverwerkingkosten en samen met de leges van 459.000 euro is dit totaal 1 

miljoen euro. In de rekening worden deze twee posten onderscheiden terwijl de accountant het 

totaalbedrag van 1 miljoen euro heeft vermeld. 

 Als bij de afvalstoffenheffing meer dan 100% kostendekkendheid optreedt, wordt het 

meerdere terugbetaald. 

 Begrafenisrechten: na twee jaar kan nog niet worden gezegd dat de hoge kostendekkendheid 

een structureel karakter heeft. De wethouder vindt de tarieven op dit moment goed vergeleken 

met wat in Nederland aan tarieven wordt betaald. Het beleid en de kostentoerekening zijn 

goed. De wethouder heeft geen principiële bezwaren tegen het terugbetalen van een deel van 
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de kosten maar kan niet overzien wat allemaal uit die opbrengsten wordt betaald. Dit is een 

financieel punt. 

 Toezegging begrafenisrechten: de wethouder is bereid ernaar te kijken. Voor het debat in de 

raad op 29 mei 2013 ontvangt de raad een brief met uitleg over de opbouw van de 

begrafenisrechten. Het heeft ook met niet gemakkelijk te verrekenen reserves te maken. 

 Op de vraag van dhr. Moes of een deel van het onderhoud van het park in Selwerderhof onder 

de begrafenisrechten valt: dit punt komt terug in de brief van het college. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur. 


