
      
 

13 november 2019. 

Nr. 6b 

Belastingtarieven 2020 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

17 oktober 2019 (griffie zaaknummer 321327-2019); 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 
I.   de verordeningen rioolheffing en de verordeningen marktgeld van de voormalige gemeenten 

   Groningen, Haren en Ten Boer te laten vervallen en nieuwe verordeningen rioolheffing  

         en marktgeld vast te stellen voor de gehele gemeente; 

II.     het tarief van de rioolheffing vast te stellen op € 149,89; 

III.    garageboxen vrij te stellen van de rioolheffing; 

IV.    de marktgelden met 3,87% te verhogen;  

V.   de verordeningen hondenbelasting, brug-en havengeld van de voormalige gemeente  

         Groningen geldend te verklaren voor de gehele gemeente en de in deze verordeningen  

         opgenomen tarieven met 3,87%^te verhogen; 

VI.   de verordening forensenbelasting en de rioolheffing voor grootafvoerders van de voormalige   

         gemeente Haren te laten vervallen; 

VII.   de tarieven van de roerende- en onroerende-zaakbelastingen voor eigenaren woningen, 

         eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen vast te stellen op respectievelijk  

         0,1800%, 0,5212% en 0,4184% van de WOZ-waarde; 

VIII. 2,4 miljoen euro te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing; 

IX.  de begrafenisrechten met 11,44% te verhogen; 

X.  de boete voor het rood staan bij parkeerapparatuur te verhogen van € 62,70 naar € 64,50; 

XI.  het houden van een hond buiten de bebouwde kom vrij te stellen van de hondenbelasting; 

XII.  de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen onroerende-zaakbelastingen, roerende- 

        zaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting, parkeerbelastingen, rioolheffing, brug-  

        en havengeld en marktgeld met de daarin opgenomen tarieven voor het jaar 2020 vast te 

        stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2020.  

        De verordening precariobelasting van de vorige gemeente Groningen geldend te verklaren  

        voor de gehele gemeente en de in deze verordeningen opgenomen tarieven te indexeren met  

        3,87%; en de tarieven in categorie 2 en 6 te verhogen met 17,36% en in categorie 4.1.met  

        26,69%. In de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020 de  

        tarieven in de tarieventabel behorende bij de Verordening Precariobelasting te wijzigen 

XIII. dit besluit bekend te maken via overheid.nl.      

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 13 november 2019. 

 

voorzitter,                   griffier,  

Koen Schuiling      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend  

 


