
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen van mevrouw I. Jacobs - Setz 

over stijging van de gemeentelijke woonlasten. De vragen treft u aan in de 

bijlage. 

 

1. Vindt het college het net als de VVD onwenselijk dat de woonlasten in 

Groningen hoger zijn dan gemiddeld? Zo niet, waarom? 

Het niveau van onze woonlasten is niet los te zien van de sociale 

problematiek in onze gemeente en de budgetten die we daarvoor van het 

Rijk ontvangen. We vangen de tekorten in de jeugdzorg en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning op en houden de geplande investeringen 

overeind. Doordat we ondanks de tekortschietende budgetten het niveau 

van voorzieningen hoog proberen te houden, zijn de woonlasten in 

Groningen hoger zijn dan gemiddeld in andere gemeenten. Maar het 

niveau van de woonlasten ten opzichte van andere gemeenten is voor ons 

geen doorslaggevend criterium. Ons uitgangspunt is dat de gemeentelijke 

woonlasten betaalbaar moeten blijven voor alle huishoudens.  

 

2. Is het college ook van mening dat onze gemeente betaalbaar moet blijven 

voor de middeninkomens? Hierbij denken we aan bijv. aan leraren, 

agenten, zorgmedewerkers. 

 Ja, Groningen moet betaalbaar blijven voor alle huishoudens, ongeacht 

hun inkomen. 

 

3. Is het college het met de VVD eens dat het niet netjes is naar onze 

inwoners dat de OZB-tarieven hetzelfde blijven terwijl de WOZ-waarde 

van woningen flink stijgt? 

Nee, normaal gesproken corrigeren we de OZB-tarieven voor de gestegen 

WOZ-waarden, maar voor 2020 hebben we daar een uitzondering op 

gemaakt.  
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We vonden het verdedigbaar om, naast het beperken van de uitgaven, 

ook van woningeigenaren een bijdrage te vragen in de gemeentelijke 

bezuinigingsopgave.  

In de begroting van 2021 hebben we, ten opzichte van de begroting 2020, 

alleen de reguliere indexatie verwerkt.  

 

4. Is het college van plan zich in te zetten om ervoor te zorgen dat 

Groningen volgend jaar niet meer bij de groep gemeenten hoort met 

relatief hoge woonlasten? 

 We zijn ons ervan bewust dat we tot de duurdere gemeente behoren, 

maar een lagere klassering in het woonlastenoverzicht van Coelo is voor 

ons geen doel op zich. We maken jaarlijks een integrale afweging van de 

beschikbare middelen aan de ene kant en de maatschappelijke en 

financiële opgaven aan de andere kant. Het niveau van de woonlasten is 

onderdeel van deze integrale afweging waarbij ons uitgangspunt is dat de 

woonlasten betaalbaar moeten blijven.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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