11 november 2020.
Nr. 5e
Belastingtarieven 2021
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van
2 oktober 2020 (griffie zaaknummer 451311-2020)
HEEFT BESLOTEN:
I.

de OZB-tarieven voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers
niet-woningen vast te stellen op respectievelijk 0,1746%, 0,5278% en 0,4235% van de
WOZ-waarde;
II.
de tarieven van de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens,
tweepersoonshuishoudens en drie of
meerpersoonshuishoudens vast te stellen op respectievelijk € 259,92, € 304,08 en
€ 369,00;
III.
het tarief van de rioolheffing vast te stellen op € 142,33;
IV. op de tarieven voor de parkeervergunningen de nominale compensatie voor 2021
van 3,42% toe te passen en deze extra te verhogen met € 15,00 voor de zone
binnenstad-diepenring en € 5,00 voor de overige parkeervergunningen (excl. Haren);
V.
de geharmoniseerde legestarieven voor huwelijksvoltrekkingen, leges
omgevingsvergunningen en leges
evenementenvergunningen vast te stellen overeenkomstig de bij dit voorstel gevoegde
ontwerp-legesverordening 2021;
VI.
de legestarieven voor de vergunning exploitatie kamerverhuurbedrijven en
kamerbemiddelingsbedrijven vast te stellen op € 359,35;
VII. het legestarief voor de vergunning deelvoertuigen vast te stellen op € 1.750,00;
VIII. voor alle overige legestarieven de tarieven uit de Legesverordening 2019 van de
voormalige gemeente Groningen als uitgangspunt te nemen en daarop de nominale
compensatie voor 2020 en 2021 van respectievelijk 3,87% en 3,42% toe te passen;
IX.
op de tarieven van de hondenbelasting, de precariobelasting, de begrafenisrechten en
het brug- en havengeld de nominale compensatie voor 2021 van 3,42% toe te passen;
X.
de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven
voor het jaar 2021 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari
2021;
XI.
dit besluit bekend te maken via overheid.nl.
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2020.
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Koen Schuiling

griffier
Josine Spier

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

