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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

In deze brief informeren wij u over het proces van harmonisatie van de belas
ting- en legestarieven van de drie bij de herindeling betrokken gemeenten. 

In de huidige situatie hebben de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer 
ieder hun eigen belastingverordeningen en -tarieven. Deze verordeningen en 
tarieven verschillen uiteraard van elkaar. Zij zullen geharmoniseerd moeten 
worden zodat er in de nieuwe gemeente één belastingregime gaat gelden. De 
vraag is op welk moment wordt overgegaan tot deze harmonisatie. In de Wet 
algemene regels herindeling (Wet Arhi) zijn hierover regels opgenomen. 

Hoofdregel 
De hoofdregel is dat de belasting- en legestarieven die op de dag voorafgaand 
aan de herindelingsdatum van kracht zijn gedurende maximaal twee jaar hun 
rechtskracht blijven houden in de nieuwe gemeente. Hieruit vloeien twee mo
gelijke scenario's voort: 

De gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer stellen vóór 1 ja
nuari 2019 eensluidende belastingverordeningen vast zodat de tarieven 
op de herindelingsdatum in alle gemeenten hetzelfde zijn. In dit scenario 
zijn de belasting- en legestarieven op 1 januari 2019 geharmoniseerd. 
De gemeenteraad van de nieuwe gemeente besluit na 1 januari 2019 over 
de harmonisatie. Dit betekent dat gebruik gemaakt wordt van de wettelij
ke overgangstermijn. De belastingregimes van de huidige gemeenten 
Groningen, Haren en Ten Boer blijven gedurende maximaal twee jaar 
naast elkaar voortbestaan. 

De bestuurlijke stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat het eerste scenario 
in onze situatie niet uitvoerbaar is. De materie is te complex en de resterende 
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periode tot de herindelingsdatum is te kort om in de drie herindelingsgemeen
ten tot eensluidende belasting- en legestarieven te komen. 

Dit betekent dat de besluitvorming over de harmonisatie plaats zal vinden na 
de herindelingsdatum. Maar dat wil niet zeggen dat er dit jaar geen tariefbe-
sluiten meer genomen hoeven te worden. Omdat er vóór 2019 voor de drie op 
te heffen gemeenten verschillende tarieven vastgesteld moeten worden, moe
ten de huidige gemeenteraden de tarieven vaststellen. Dit betekent dat de be
sluitvorming over de tarieven moet plaatsvinden vóór de verkiezingen van 21 
november. De vastgestelde tarieven gaan op I januari 2019 in. Voor o.a. de 
rioolheffing en afvalstoffenheffing gelden er binnen de nieuwe gemeente 
Groningen dan dus drie tarieven naast elkaar. En voor de hondenbelasting en 
de logiesbelasting zal in 2019 gelden dat zij wel worden geheven binnen het 
grondgebied van de voormalige gemeente Groningen maar niet in de voorma
lige gemeenten Haren en Ten Boer. 

Uitzondering voor OZB 
Bij de OZB laat de wetgever gemeenten geen keuze over het moment van 
harmonisatie. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente moet hierover be
sluiten. En dat moet gebeuren vóór I april 2019. De OZB-tarieven krijgen 
dan wettelijk terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. 

Tariefvoorstel 2019 
In oktober zullen wij u onze voorstellen voor de belasting- en legestarieven 
2019 (uitgezonderd de OZB-tarieven) voorleggen zodat u er voor de verkie
zingen een besluit over kunt nemen. Ook de colleges van burgemeester en 
wethouders van Haren en Ten Boer komen dan met hun tariefvoorstellen voor 
2019. Onze tariefvoorstellen zullen een technisch karakter hebben. We passen 
de jaarlijkse indexering toe, houden rekening met andere kostenontwikkelin
gen en passen de met uw raad afgesproken uitgangspunten over de mate van 
kostendekkendheid toe. Beleidsinhoudelijke tariefvoorstellen laten we ach
terwege. 

Het Noordelijk Belastingkantoor zal de inwoners van Groningen, Haren en 
Ten Boer in het najaar informeren over de gevolgen van de herindeling voor 
de belastingheffing in 2019. 

We vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


