
 

 

 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de commissievergadering 

Financiën en Veiligheid van woensdag 5 juni a.s.. 

 

Na het verstrijken van de deadline voor deze commissie zijn er nog meer stukken vanuit het 

college binnengekomen of aangekondigd die in elk geval voor een deel nog vóór de zomer 

behandeld zouden moeten worden. Gaat u er daarom vanuit dat de op de kalender 

gereserveerde ruimte voor extra commissievergaderingen op 19 juni (16.30 en 20.00 uur) 

daadwerkelijk zal worden benut. 

 

Aanvankelijk was door de agendacommissie ook de brief over het ‘wietexperiment’ 

geagendeerd voor 5 juni. Omdat de burgemeester echter die woensdag onverwacht andere 

verplichtingen bleek te hebben, is besloten dit onderwerp te verhuizen naar 19 juni. 

 

Conformstuk  

De concept-begroting van de Veiligheidsregio wordt u voor wensen en bedenkingen 

aangeboden.  Het college ziet geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

Logiesbelasting 

Het college stelt voor om in plaats van het huidige gedifferentieerde tarief te komen tot één 

tarief voor alle logeeradressen, verhoogd naar 3,70 per overnachting. Alleen voor campings 

en havens wordt nog een lager tarief voorgesteld, 2,00 per overnachting. In de oude 

gemeente Ten Boer werd geen logiesbelasting geheven, dat wordt nu gelijkgetrokken. De 

verhoging van de tarieven is onderdeel van het coalitieakkoord, om ambities en opgaven te 

kunnen realiseren. 

Bespreking van dit raadsvoorstel is aangevraagd door de fracties van D66, SP, VVD, 

ChristenUnie, CDA, 100% Groningen, Stad & Ommeland, Student & Stad, en PVV. 
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Revitalisering Stadhuis 

Al verschillende keren heeft de (vorige) raad gesproken over de revitalisering van het 

Stadhuis. Afgelopen april is het concept DO aan u voorgelegd in een werksessie. De 

resultaten van die consultatie zijn meegenomen, en onlangs heeft het college het DO 

vastgesteld. Het zal nu verder uitgewerkt worden, waarbij nu al duidelijk is dat de kosten 

fors hoger zullen zijn dan het budget van 15,53 miljoen. Zoals afgesproken zal er ook een 

variant komen die wel zal sluiten op dit bedrag, waarbij dan wel een ingrijpende aanpassing 

cq versobering zal moeten worden toegepast. Beide varianten zullen u worden voorgelegd bij 

de kredietaanvraag die gepland staat voor het vierde kwartaal. 

Deze collegebrief was te laat voor de piepmail en is door de agendacommissie zelf voor 

bespreking geagendeerd, in de verwachting dat daar wel breed behoefte aan zou zijn. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur  


