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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting vast te stellen en deze in werking 

te laten treden op 1 januari 2017; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Bij de invoering van de logiesbelasting in 2001 is besloten de tarieven niet jaarlijks maar driejaarlijks aan 
te passen aan de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen. Na de laatste tariefaanpassing in 2014 stelt 
het college voor de logiesbelasting met ingang van 2017 te verhogen met 5%. Het gaat hierbij om een 
aanpassing van de tarieven aan de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen in de jaren 2014 tot en met 
2016. Het voorgestelde tarief voor overnachtingen in hotels bedraagt € 3,15 |+ € 0,15). De voorgestelde 
tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van € 50.000,--. 

B&W-besluit d.d.: 19 januari 2016 



Aanleiding en doel 

Vanaf de invoering van de logiesbelasting in 2001 zijn de tarieven steeds voor een periode van drie jaar 
vastgesteld. Daarmee werd tegemoet gekomen aan een wens van de hotelbranche die graag stabiliteit in de 
tarieven wilde. 
Tot 2014 zijn de tarieven iedere drie jaar aangepast aan de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen. 
In 2014 zijn de tarieven niet geïndexeerd. Er zijn toen enkele tariefmaatregelen genomen die tot doel 
hadden een "level playing field" te realiseren voor de verblijfsaccommodaties in de stad (motie 
'Tariefstelsel logiesbelasting"). Sindsdien gelden de volgende tarieven: 
- hotels: € 3,--p.p. per overnachting; 
- b&b's, guesthouses en pensions: € 2,20 p.p. per overnachting; 
- jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels, kampeerterreinen en pleziervaartuigen € 1,40 p.p. per 

overnachting. 
Overeenkomstig de vaste gedragslijn sinds de invoering van de logiesbelasting stellen wij u voor de 
tarieven van de logiesbelasting per 1 januari 2017 weer aan te passen aan de loon- en prijsontwikkelingen 
in de drie voorgaande jaren. 

Kader 

Gemeentewet; Verordening logiesbelasting 

Argumenten en afwegingen 

Aanpassing van de tarieven van de logiesbelasting aan de loon- en prijsontwikkelingen in de jaren 2014 tot 
en met 2016 leidt tot de volgende tarieven: 
- hotels: € 3,15 p.p. per overnachting {+ € 0,15); 
- b&b's, guesthouses en pensions: € 2,30 p.p. per overnachting {+ € 0,10); 
-jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels, kampeerterreinen en pleziervaartuigen € 1,45 p.p. per 

overnachting {+ € 0,05). 
Voor personen beneden achttien jaar bedraagt het tarief de helft van de hiervoor genoemde tarieven. 
De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven is 1 januari 2017. 
Reden om dit voorstel nu ai aan u voor te leggen, is dat we de exploitanten van logeeradressen in de stad 
vroegtijdig willen informeren over de nieuwe tarieven per 2017. 

IVIaatschappeliik draagvlak en participatie 

De Stichting Hotel Overleg Groningen is voorafgaand aan de besluitvorming in ons college schriftelijk 
geïnformeerd over het voorstel tot verhoging van de logiesbelasting. 
Nadat u heeft ingestemd met ons voorstel worden alle exploitanten van verblijfsaccommodaties in de stad 
schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe tarieven. 

Financiële consequenties 

De aanpassing van de tarieven aan de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen in de periode 2014 tot en 
met 2016 leidt tot een extra opbrengst van € 50.000,-. 
Een andere ontwikkeling is dat het aantal overnachtingen in de stad is toegenomen. In VGR 2015-11 is een 
meeropbrengst logiesbelasting van € 88.000,- gemeld. Van deze meeropbrengst is € 60.000,- ais 
structureel aangemerkt. Ook deze meeropbrengst wordt verwerkt ih de begroting 2017. 
Voor 2017 wordt de opbrengst van de logiesbelasting geraamd op € 1.165.000,- (+ € 110.000,-). 

Vervolg 
Llw besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en treedt op 1 januari 
2017 in werking. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

''^J^^——^——~" 
de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



Bijlage - Overzicht bestaande en nieuwe tekst 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal 
overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal 
overnachtingen wordt gesteld op het aantal 
overnachtende personen vermenigvuldigd met het 
aantal nachten. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal 
overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal 
overnachtingen wordt gesteld op het aantal 
overnachtende personen vermenigvuldigd met het 
aantal nachten dat zij verblijf houden. 

Artikel 5 Belastingtarief 
1. Het tarief bedraagt per overnachting: 

a. in hotels € 3 , - ; 
b. in pensions en bed & breakfasts €2,20; 
c. in jongerenhotels, leerwerkhotels, 

hostels en op kampeerterreinen en 
vaartuigen 
€ 1,40. 

2. Voor personen beneden achttien jaar 
bedraagt het tarief per overnachting de helft 
van het in het eerste lid genoemde tarief. 

Artikel 5 Belastingtarief 
1. Voor personen van achttien jaar en ouder 

bedraagt het tarief per overnachting: 
a. in hotels € 3,15; 
b. in pensions en bed & breakfasts € 2,30; 
c. in jongerenhotels, leerwerkhotels, 

hostels en op kampeerterreinen en 
vaartuigen € 1,45. 

2. Voor personen jonger dan achttien jaar 
bedraagt het tarief per overnachting: 
a. in hotels € 1,55; 
b. in pensions en bed & breakfasts € 1,15; 
c. in jongerenhotels, leerwerkhotels, 

hostels en op kampeerterreinen en 
vaartuigen € 0,70. 



-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting. 

Artikel I 

Artikel 4 luidt na wijziging als volgt: 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen 
wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij 
verblijf houden. 

Artikel II 

Artikel 5 luidt na wijziging als volgt: 

1. Voor personen van achttien jaar en ouder bedraagt het tarief per overnachting: 
a. in hotels €3,15; 
b. in pensions en bed & breakfasts € 2,30; 
c. in jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels en op kampeerterreinen en vaartuigen 

€ 1,45. 
2. Voor personen jonger dan achttien jaar bedraagt het tarief per overnachting: 

a. in hotels € 1,55; 
b. in pensions en bed & breakfasts € 1,15; 
c. in jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels en op kampeerterreinen en vaartuigen 

€ 0,70. 

Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 welke datum tevens de datum van 
ingang van de heffing is. 

3. De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op 
belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum hebben voorgedaan. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 


