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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevreuw. 

In enze brief van 6 juni (BD 13.3714185) hebben wij u geinfermeerd ever 
enkele enderwerpen die van belang zijn veer het tarievenbeleid en de tet-
standkeming van de tarieven veer 2014 en 2015. We hebben oek aangegeven 
dat we neg veer de vaststelling van de begreting 2014 graag met u in gesprek 
willen ever de uitgangspunten van het Greningse tarievenbeleid en uw wen-
sen veer het begretingsjaar 2014. 

Uitgangspunten tarievenbeleid 
In ens tarievenbeleid speelt het enderscheid tussen publiek- en privaatrechte-
lijke tarieven een belangrijke rel. De publiekrechtelijke tarieven zijn geregeld 
in de deer uw raad vastgestelde belastingverordeningen. Veer deze tarieven 
geldt de wettelijke norm dat de baten de lasten niet megen everschrijden. 
Veorbeelden van publiekrechtelijke tarieven zijn de afvalsteffenheffing, ri-
eelheffing en de tarieven veer reisdecumenten. 

De privaatrechtelijke tarieven vleeien niet veert uit een belastingverordening 
maar kemen tet uitdrukking in evereenkemsten met de afnemers van onze 
preducten en diensten. Anders dan bij de publiekrechtelijke tarieven mag er 
winst werden gemaakt. Veorbeelden van privaatrechtelijke tarieven zijn de 
tarieven veer parkeergarages, entreekaarten veer de Scheuwburg en zwem-
baden en inzamelen bedrijfsafval. 

Op de privaatrechtelijke tarieven is vanaf 2014 de Wet Markt en Overheid 
van toepassing. Deze wet bevat gedragsregels em cencurrentievervalsing te
gen te gaan deer everheden die geederen ef diensten zelf ef doer middel van 
everheidsbedrijven ep de markt brengen. We zijn bezig met een concem bre-
de teets ep de juiste toepassing van de regels en zullen u dit najaar informe
ren over de censequenties van de wet veer de gemeente Groningen. 
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Onderwerp Tarieven 

Het algemeen uitgangspunt van zewel publiekrechtelijke als privaatrechtelij
ke tarieven is, dat de gebmikers een kestendekkend tarief veer enze pre
ducten en diensten betalen. Dit uitgangspunt hebben we verweerd in enze 
brief van 25 febmari 2010 (BD 09.2118638). Dit is deer uw raad veer de 
periede 2011-2014 vastgesteld met de tarievenneta 2011 ep 15 december 
2010 (BD 10.2439998). Hierin is oek aangegeven wanneer een uitzendering 
kan werden gemaakt ep dit uitgangspunt. Dit is het geval: 

indien de teegankelijkheid tot een veerziening ef tarieven van veerzie-
ningen in de emgeving daartee aanleiding geeft, kan een nader te bepalen 
lager tarief worden vastgesteld; 
indien het handhaven van de epenbare erde en veiligheid dat wenselijk 
maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld; 
bij privaatrechtelijke cemmerciele tarieven is een risice- en winstteeslag 
teegestaan. 

De hierveor geneemde uitzenderingen ep het uitgangspunt van velledige kes-
tendekking gelden met name veer de privaatrechtelijke tarieven. Teeganke
lijkheid en cencurrentie van vergelijkbare veorzieningen in de regie zijn de 
redenen dat de tarieven van ender meer de Oesterpeert, de Stadsscheuwburg 
en het gebruik van spertaccemmodaties niet kestendekkend heeven te zijn. 
Een risice- en winstepslag staat u ender meer tee ep de inzameling van be
drijfsafval en de cemmerciele straatreiniging. 

De belangrijkste publiekrechtelijke tarieven (afvalsteffenheffing, rieelheffing 
en beuwleges) zijn velledig kestendekkend. Alleen de preducten en diensten 
waarveer een wettelijk maximumtarief geldt (e.a. paspeerten) ef die deels 
kestelees verstrekt werden (e.a. het veltrekken van huwelijken) zijn niet vel
ledig kestendekkend. 

Wij stellen uw raad veer het hierbeven geneemde uitgangspunt van kesten-
dekkende tarieven veer enze diensten en de drie geneemde uitzenderingen 
hierep de kemende jaren te blijven hanteren bij de vaststelling van de ge
meentelijke tarieven. 

Daamaast willen we de kemende jaren het accent blijven leggen ep efficiency 
en kestenreductie in de gemeentelijke erganisatie. Bij tarieven die al kesten
dekkend zijn, zal dat een tarief verlagend effect hebben. 
Vanzelfsprekend werden jaarlijks de wijzigingen in de Rijksveerschriften en 
tariefiiermering toegepast. 
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Onderwerp Tarieven S^rotyg^n 

Onzekerheid als gevolg van de vraag naar gemeentelijke dienstverlening 
In de afgelopen jaren zijn veel (publiekrechtelijke) tarieven ep het niveau van 
velledige kestendekking gebracht deer zewel tariefVerhegingen als kestenre
ductie. Daarmee is de tarieftaakstelling uit het bezuinigingspakket 2011-2014 
van € I mln. vrijwel velledig gerealiseerd. 

De economische crisis kan effect hebben ep de vraag naar gemeentelijke 
dienstverlening, zeals bijveerbeeld het aantal af te geven vergunningen, de 
kaartverkeep en andere diensten waarveer een tarief in rekening werdt ge
bracht. Het effect hiervan ep de inkemsten is ep dit moment niet geed te 
veerspellen. Daarmee zijn de enzekerheden met betrekking tet de gemeente
lijke inkemsten greter dan in veergaande begretingsjaren. Gelet ep de em-
vang van de inkemsten geldt deze onzekerheid veeral veer de beuwleges. 
Indien een tarief in de kemende jaren niet langer kestendekkend blijkt te zijn 
(bijveerbeeld deer een afname van de vraag naar een product ef dienst) dan 
zetten wij in ep kestenreductie. Een verheging van het tarief kemt veer ens 
pas aan de erde als verdere kestenreductie niet megelijk is. 

Effect bezuinigingen en organisatiewijzigingen op tarieven 
De vastgestelde bezuinigingen 2011-2014 hebben direct ef indirect effect ep 
de heegte van de kesten die teegerekend werden aan de tarieven. Een deel 
van de maatregelen is al verwerkt in de tarieven, maar een aanzienlijk deel 
van de bezuinigingen veer 2013 en 2014 meeten neg in de tarieven tet uit
drukking worden gebracht. Dit geldt met name veer de effecten van de wijzi
gingen in de erganisatiestmctuur (SSC en Cencernstaf). Het begretingsjaar 
2014 is daarbij een evergangsjaar waarin de nieuwe erganisatiestmctuur en 
de administratieve precessen zullen wijzigen. 

Wij hebben in het veerjaar een eerste inschatting gemaakt van de effecten van 
de neg te realiseren bezuinigingen en organisatiewijzigingen ep de publiek
rechtelijke tarieven. Op basis van een grove berekening hebben we u gemeld 
dat in 2014 ep begretingsbasis engeveer 750 duizend euro aan tariefverlagin-
gen zeu kunnen werden deergeveerd. Inmiddels zijn we een stap verder en 
kunnen we een beeld geven van het effect ep de afzenderlijke publiekrechte
lijke tarieven. In tetaal verwachten we nu circa 850 duizend euro minder kes
ten tee te rekenen aan de tarieven^ Een everzicht van de effecten veer de 
verschillende tarieven treft u aan in de bijlage bij deze brief. Daarin is eek 
een inschatting gegeven van de precentuele verlaging van de tarieven. 

' Bij het bepalen van dit effect is alleen rekening gehouden met het effect van de bezuinigin
gen op de tarieven. De overige effecten op de tarieven voor 2014, zoals de nominale compen-
satie en een wijziging van geraamde hoeveelheden, zijn nog niet meegenomen. Deze effecten 
worden wel meegenomen bij de bepaling van de tarieven voor 2014. Dit kan per saldo leiden 
tot een verhoging van de tarieven. 
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Onderwerp Tarieven ^ r O f f l / l g C f ? 

We hebben ens in het everzicht beperkt tet de publiekrechtelijke tarieven. De 
heegte van deze tarieven werdt heefdzakelijk bepaald deer de kesten. Bij de 
privaatrechtelijke tarieven bepalen ep dit moment neg, naast de kosten, veer
al andere factoren (zeals de teegankelijkheid en de cencurrentie van verge
lijkbare veorzieningen in de regie) de heegte van deze tarieven. Zeals al ge
meld teetsen wij ep dit moment de juiste toepassing van de gedragsregels in 
de Wet Markt en Overheid bij de berekening van deze tarieven. 

Voor de begreting 2014 hebben we een inschatting gemaakt van de te realise
ren bezuinigingen en het deel hiervan dat werdt teegerekend aan de tarieven. 
Veer alle duidelijkheid, we rekenen met een inschatting van de financiele 
effecten van de bezuinigingen. Wanneer de werkelijke financiele effecten 
hiervan afwijken, zal dit werden meegenomen bij het bepalen van de tarieven 
voor 2015. Dit zal waarschijnlijk leiden tet enige fluctuatie van de tarieven. 

Bij tarieven die neg niet kestendekkend zijn, gebruiken we de lagere kesten 
eerst veer het kestendekkend maken van het tarief (behalve bij de afvalstef
fenheffing, zie verderep in deze brief). 

We willen hierbij wel een kanttekening maken. Veer een deel zullen de be
zuinigingen gerealiseerd werden deer beperking van het aantal fermatieplaat-
sen in de nieuwe stmctuur van de endersteunende fimcties. Een belangrijk 
deel van de betrekken medewerkers zullen in 2014 echter nog niet herplaatst 
zijn ep een andere fimctie (binnen ef buiten de gemeentelijke erganisatie). 
Er zal in de begreting 2014 dekking meeten werden gevenden veer de deer-
lepende salariskesten van deze medewerkers. We kemen hier in de begreting 
2014 ep temg. 

Toelichting per tarief(cluster) 
Bepalend veer de tariefstelling is artikel 229b van de Gemeentewet. Daarin is 
een epbrengstlimiet epgenomen. De geraamde baten van de preducten en 
diensten waarveer de tarieven in rekening gebracht werden, megen niet uit-
gaan beven de geraamde lasten. De norm is dus 100% kestendekking ep be
gretingsbasis, everdekking is niet teegestaan. 

De planning is dat het SSC en de Cencemstaf in 2014 van start gaan. De be-
sparingen die hiervan het gevelg zijn, zijn ingebeekt veer 2014. Een deel van 
deze besparingen is tee te rekenen aan de preducten en diensten waarveer 
tarieven in rekening gebracht werden. Als deze besparingen in 2014 niet tet 
uitdrukking gebracht werden in de tarieven, leidt dat in dat jaar bij de tarieven 
die ep begretingsbasis 100% kestendekkend zijn tet everdekking. 



© n t e 

Bladzijde 5 

Onderwerp Tarieven S^ymgQn 

Onderstaand gaan we per cluster tarieven in ep de kestendekkendheid en het 
effect van de bezuinigingen ep de tarieven. Daama geven we een uitgebreide 
toelichting ep de precariebelasting. 

Leges - Algemene dienstverlening 
Hierender vallen ender meer de leges veer de afgifte van paspeerten en rij-
bewijzen en de leges veer huwelijksveltrekkingen. Veer deze leges als geheel 
geldt het wettelijk voorschrift dat ep begretingsbasis de baten niet hoger me
gen zijn dan de lasten. Zoals uit het everzicht blijkt, ligt het dekkingspercen-
tage van de leges veer algemene dienstverlening ep 75%). Naar onze mening 
ligt het daarem niet veer de hand de legestarieven te verlagen. Wij merken 
hierbij ep dat de leges veer rijbewijzen weliswaar meer dan kestendekkend 
zijn, maar veer deze leges gaat megelijk per 1 januari 2014 een maximumta
rief gelden dat mim beneden het nu geldende Greningse tarief ligt. De kes
tendekkendheid zal in dat geval dalen. 

Leges emgevingsvergunningen 
Deze leges zijn ep begretingsbasis kestendekkend. Deer de inveering van het 
SSC en de Cencemstaf en andere bezuinigingsmaatregelen gaan de kesten 
emlaag. Deze kestenreductie zal leiden tet een tariefsveriaging, waarvan in 
het everzicht een indicatie is gegeven. De leges veer de omgevingsvergun-
ning blijven daarmee op begretingsbasis kestendekkend. Dit is van belang 
emdat de (juridische) beeerdeling van de kestendekkendheid plaats vindt ep 
basis van de geraamde baten en lasten in de begreting. 

Leges - Dienstverlening vallend ender de Eurepese dienstenrichtlijn 
Hierender vallen de leges die specifiek in rekening gebracht werden aan en
dememers. Het wettelijk veerschrift dat ep begretingsbasis de baten niet ho
ger mogen zijn dan de lasten geldt hier veer elk van de enderdelen uit het 
everzicht. Hierin verschillen deze leges dus van de leges veer de algemene 
dienstverlening die als geheel niet meer dan kestendekkend megen zijn. De 
leges veer splitsingsvergunningen en de leges veer inzage van milieudessiers 
zijn velledig kestendekkend. Op deze enderdelen beheort de berekende ta-
riefverlaging als gevelg van de bezuinigingen toegepast te werden. 

Inzameling huisheudeliik afval 
Samen met de enreerendezaakbelasting vermen de afvalsteffenheffing en de 
rieelheffing de woenlasten. In de begreting 2013 is de kestendekkendheid 
van de afvalsteffenheffing ep 95% gesteld. Dit kemt emdat u eind verig jaar 
heeft besleten het everschet ep de egalisatiereserve via een lager tarief temg 
te geven aan de inwoners van de stad. Wij stellen uw raad daarom veer in dit 
geval de berekende tariefverlaging als gevelg van de bezuinigingen wel deer 
te veeren. 
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Onderwerp Tarieven \jrortipgen 

Marktgeld, rieelheffing, havengeld en begrafenisrechten 
Veer al deze tarieven geldt dat ze ep begretingsbasis kestendekkend zijn. 
Censequente toepassing van de lijn zeals we die uitgezet hebben, betekent dat 
de kestenreductie als gevolg van de inveering van het SSC en de Cencemstaf 
zal leiden tet een tariefverlaging. 

Precariebelasting 
Naar aanleiding van discussie eind verig jaar ever het veerstel tet verheging 
van de precariebelasting gaan we in deze brief wat dieper in op deze heffing. 
De precariebelasting is een belasting veer het gebmik van gemeentegrend. 
Beuwbedrijven die gemeentegrend als beuwplaats in gebruik hebben, moeten 
precariebelasting betalen. Dat geldt eveneens veer particulieren en bedrijven 
die leidingen en kabels in gemeentegrend hebben liggen. Oek herecaender-
nemers meeten veer het plaatsen van terrassen ep gemeentegrend precariebe
lasting betalen. 

De precariebelasting is in de Gemeentewet geregeld als een algemene belas
ting. Bij een algemene belasting heeft het tarief niet gekeppeld te werden aan 
de begrete kesten. De gemeente kan zelf de heegte van het tarief bepalen. In 
Groningen hebben we er echter veer gekezen een relatie te leggen tussen de 
epbrengst en de kesten van handhaving van de regelgeving ever het gebmik 
van epenbare gemeentegrend. Inzet is die kesten velledig te dekken uit de 
epbrengst van de precariebelasting. De kesten die aan de precariebelasting 
teegerekend werden, bestaan veer het greetste deel uit de persenele kesten 
van de contreleurs epenbare mimte (3fte). 

In de tarievenneta 2013 (GR12.3328594) hebben wij u veergesteld de preca
riebelasting in zewel 2013 als 2014 met 8,9% te verhegen. Deze verheging 
leidt tet een extra epbrengst van 42 duizend euro in elk van beide jaren. Met 
deze verheging werdt de precariebelasting velledig kestendekkend. U heeft 
besleten de eerste tranche van de verheging deer te veeren maar ens eek ge
vraagd na te gaan ef het megelijk is de velledige kestendekking te realiseren 
deer kestenreductie (minder handhaving). 

De bezuinigingen, waarender de inveering van het SSC en de Cencemstaf, 
leidt tet een besparing van circa 15 duizend euro op de kesten die aan de pre
cariebelasting werden teegerekend. Dit betekent dat de tweede tranche van de 
verheging van de precariebelasting geen 42 duizend euro (8,9%)) maar 27 
duizend euro (5,7%)) bedraagt. 
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Onderwerp Tarieven 

We zien geen verdere besparingsmegelijkheden zender dat het ten keste gaat 
van de gestelde deelen die we met de handhaving willen bereiken. De hand-
having dient meerdere deelen. In de eerste plaats is er het veiligheidsaspect. 
Veetgangers (m.n. minder validen en slechtzienden) meeten zeveel megelijk 
onbelemmerde deergang hebben en in geval van calamiteiten meet eek enge-
hinderde deergang kunnen werden gegarandeerd aan hulpverleningsdiensten. 
Verder heeft de handhaving een welstandsaspect. Ongewenste vermen van 
gebruik van de epenbare mimte werden geweerd waardeer de kwaliteit van 
het straat- en stadsbeeld ep erde blijft. 

Naast deze aspecten heeft de handhaving een financieel aspect. Centreles ep 
straat dragen direct en indirect bij aan de epbrengst van de precariebelasting. 
Dit geldt met name veer de epbrengst precariebelasting in verband met het 
gebmik van gemeentegrend veer beuwactiviteiten. De gemiddelde epbrengst 
van deze verm van precariebelasting ever de laatste zes jaar bedreeg enge
veer 200 duizend euro. Minder handhaving zal dan eek een negatief effect ep 
de epbrengst precariebelasting hebben. 

Vervolg 
Wij willen deze brief graag met u bespreken in uw extra cemmissie Financien 
en Veiligheid van 18 September. De uitkemsten van deze bespreking kunnen 
we vervolgens betrekken bij de tarievenneta 2014. In het najaar willen we 
starten met een nieuw onderzoek naar de kestendekkendheid van de tarieven. 
In de eerste helft van 2014 informeren wij u ever de resultaten van dit onder
zoek. Daarmee veldeen we aan het veerschrift van een vierjaarlijks tarieven-
enderzeek en kurmen we de resultaten van het onderzoek betrekken bij de 
tarievenneta 2015. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

rgemeester, de secretaris, 
*eter) Rehwinkel d»srM:7^!>(Maarten) Ruys 



Bijlage Tarievenbrief 

Soort heffing (publiekrechtclijk) Criterium Begrote Toerekening Dekkings- Kostenverlngjng door %-effect op tarief Voorstel kosten Delikings- Opmerldngen Soort heffing (publiekrechtclijk) 
kosten- opbrengsten 2013 kosten 2013 percentage verwerken bezuiniging 2014 op basis van de verlaging pcrccntage 
dekkendheid inclusief effecten begroting 2013 in publiekrechtelijke tarieven toegerekende verwerken in tarief rekening 2012 

tarievenneta 20J3 lasten 2014 

Legesverordening indeling begroting en rekening 

Titel 1. Algemene dienstverlening 

I . Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: 
a. Reisdecumenten Deels 1,211 1.774 68% -23 • T1,3"% Nee 70% 

kosteloos 
b. Overige documenten/VOG en wettelijk 55 119 46% -4 -3,4% Nee 59% 
c. Inlic)itingen\afschriften BS maximum 75 178 42% -4 -2.2% Nee 41% 
Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk maximum 1.341 2.071 65% -31 -1,5% 67% 

11. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: 
a. Huwelijksvoitrekkingen "1 Deels ISS 198 94% -1 -d.5% Nee 82% 
b. Inttchtingen\afschriften GBA [ kosteloos 235 486 48% -4 -0,8% Nee 46% 
c. Riibewijzen J 778 606 128% --6 ;i,o% Nee 120% Rijksregels in voorbereiding 
Totaal afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum 1.199 1.290 93% -11 -0,9% 89% 

Totaal afgifte gerelateerde leges 2.540 3J61 76% .42 - i ; 2 % 76% 

Naturalisaties 31 91 34% 0 0.0% Nee 51% Legesopbrengst wordt grotendeels afgedragen aan rijk 

Leges Leegstandswet 14 14 100% 0 ^3,3% Ja S7% 
ToegangSDasie onderarondse container 50 50 100% -1 -1.3% Ja 100% 
Instemmingsbesiuit Telecommunicatieverordening en Graafverordening 100% 139 139 100% -6 :4,3% Ja 125% 
Leges APV - Winkeltiidenwet 7 7 100% 0 -3,3% Ja 17% Realisatie kosten 2012 hoger dan begroot 
Leges Huisvestingswet 150 150 100% -4 -2,9% Ja 95% 
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen 19 19 100% -1 --2;8% Ja 30% 
Leges Kansspeien 47 47 100% • -2 -3,3% Ja 192% 
Leges APV - Verkeer Beperkt 42 152 28% -5 -3,3% Nee 9% Toerekening kosten verkeersmaatregelen fesliviteiten en 

evenementen 
Totaal Algemene dienstverlening 3.052 4.030 75% -61 -1,5% 76%, 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

Omgevlngsvergunnlng 
Leges Bouwactiviteiten 7,055 7,055 100% -311 .4,4% Ja 90% 
Leges Aanlegactiviteiten 1 1 100% 0.0% Ja 100% 
Leges Sloopactiviteiten 0 0 133% Is een melding geworden 
1 ffpe^ Handplsreelnme fi 6 100% •0 0% ,Ta 125% 
Totaal leges omgevlngsvergunnlng 100% 7.062 7.062 100% -311 -4,4% 90% 

Kapvergunningen Gratis 

• 
b 0-tarief 

Totaal Dienstverlening vallend onder fvsieke leefomgeving/omgevingsvergunning 7.062 7.062 100% -311 i ) ,4% 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Ifoofdtuk I Horeca en HoofdstukS Prostitutie 
Leges APV - Drank, Horeca en Prostitutie Max, taiief 221 268 82% -9 , -3.3% Nee 40% 
Hoofdstuk2 Organiseren evenementen of markten 
Diversen (muziek, vent, bingo en collectevergunningen) Beperkt 3 10 30% 6,0% Nee 25% 
Evenementen Beperkt i l l 281 40% • -2,3% Nee 34% 
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 
Leges splitsingsvergunning 30 30 100% -1 -3,3% Ja 114% 
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 
Inzage milieudossier 2 2 100% d 0,0% Ja 100% 

Totaal Dienstverlening vallend onder Euronese dienstenrichtliin 562 591 58% • V -16 -,. -2.7% 43% 

Totaal Legesverorxlening 10.676 11.683 89% -y ' -388, 82% 

Overige: 
Inzameling huishoudeliik aiVal 100% 24.930 26.167 95% -351 . ; i ,3% Ja 103% 
Reinigingsiecht 100% 95 95 100% -1 -6,8% Ja 100% 
Marktwezen 100% 773 772 100% ri4 -1,8% Ja 89% Volledige kostendekking wordt niet gehaald. 
Rioolrechten 100% 14.001 14.001 100% -57 --b,fe Ja 102% 
Havengelden 100% 150 150 100% ;-7 • - 4,7% Ja 109% 
Begmfenisrechten 100% 1.352 1.352 100% - -39 . •.•..N-2.9'% Ja 115% 

Totaal overige verordeningen 41.301 42.537 97% .V,,," \. ' '__-469l:,.'i:'̂ ,; . •<.•''•• 103%, 

Totaal publiekrechtelijk 51.977 54.220 95% - -857 . -1,6% 98% 

Precariobelasting 514 556 92% -IS - -2.7% pm Zie toelichting brief 


