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VERORDENING TOT WIJZIGING FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van …

Gelet op artikel 212 Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen 2013. 

Artikel I.

A

Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Berekening hoogte rechten en heffingen
1. Voor het bepalen van de hoogte van rechten en heffingen van de gemeente Groningen wordt een kostenverdeelstaat 

gehanteerd. In de kostenverdeelstaat worden naast de directe kosten ook de indirecte kosten (waaronder de 
overhead) toegerekend op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel voor toerekening van overhead werkt op 
basis van het aantal fte’s dat wordt ingezet ten behoeve van het recht of de heffing. 

2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de 
noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor 
rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

3. De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande 
leningen, de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen, en de rente 
over het financieringstekort

B

In artikel 13c, eerste en tweede lid, wordt << Besluit Inrichting planning & controlcyclus Inkoop >> telkens vervangen 
door: Besluit Inkoop.

C

De kop van de toelichting op artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Berekening hoogte rechten en heffingen

D

In de toelichting op artikel 13c wordt << Besluit Inrichting planning & controlcyclus Inkoop >> vervangen door: Besluit 
Inkoop.

Artikel II.

De bijlage Afschrijvingstermijnen wordt vervangen door bijlage 1.



Artikel III.

Artikel I van dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en geldt vanaf het begrotingsjaar 2017. 
Artikel II van dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 en geldt vanaf het 
begrotingsjaar 2016. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 november 2016.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst



Bijlage 1

Bijlage AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN, zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 van de Financiële Verordening gemeente 
Groningen 2013

I. Investeringen met economisch nut:

5 jaar Instrumenten
Communicatiemiddelen\-apparatuur
Parkeermeters
Leer- en hulpmiddelen
Verplaatsing houten hulplokalen
Ambulances

7 jaar Bromfietsen/scooters

8 jaar Personenauto’s en bestelauto’s
Aanhangers 
Veegmachines klein (tot 4 m³)
Tuin- en parkmachines
Werktuigdragers 

9 jaar Vrachtauto’s, kranen, shovels
Veegmachines groot (vanaf 4 m³)
Zijbeladers
Tractoren

10 jaar Kleine verbouwingen/renovaties (< € 250.000,-) voor zover niet aan kernvastgoed of 
parkeergarages 
Brandweermateriaal
Meubilair, inrichting en inventaris van gebouwen
Telefoonvoorzieningen
Parkeerautomaten
Portaalauto’s
Kolkzuigers
Boten
Bovengrondse afvalinzamelmiddelen

11 jaar Kraakperswagens 
Ondergrondse afvalinzamelmiddelen
Materieel winterdienst
Kunstgrasvelden

12 jaar Rijdend materieel brandweer

15 jaar Houten hulplokalen
Niet gebouwgebonden technische installaties 
Gebouwgebonden technische installaties in gebouwen die niet vallen onder kernvastgoed of 
parkeergarage 
Ondergrondse betonputten voor afvalcontainers

20 jaar Grote verbouwingen/renovaties (> € 250.000,-) voor zover niet aan kernvastgoed of 
parkeergarages
Aanleg parkeerterreinen

25 jaar Restauratie historische gebouwen/monumenten
Bouw en inrichting kleedgebouwen (steen)



 
30 jaar Aankoop gebouwen voor zover niet-kernvastgoed

Aanleg van sportvelden

40 jaar Nieuwbouw gebouwen voor zover niet-kernvastgoed
Schoolgebouwen van na 1 januari 2000
Aanleg en uitbreiding van begraafplaatsen
Aanleg van havens

50 jaar Parkeergarages
Aankoop en nieuwbouw gebouwen behorend tot het kernvastgoed
Gebouwgebonden technische installaties bij kernvastgoed en parkeergarages, voor zover niet in het kader 
van de GrESCo als een business case uitgevoerd.

55 jaar Aanleg centrale riolering

60 jaar Schoolgebouwen van voor 1 januari 2000

Investeringen GrESCo
Betreft technische installaties en voorzieningen die in het kader van de GrESCo als een business case 
worden uitgevoerd.
15 jaar Dubbel glas

Pompen
Ketels, installaties, appendages

20 jaar Zonnepanelen
Ledverlichting

30 jaar Isolatie 

Voor Automatisering:
4 jaar Laptops 

5 jaar Pc’s
Monitoren
Servers
Lokaal netwerk actief
Gronet actief
Plotters

8 jaar Applicaties (afhankelijk van werkprocessen tussen 3 en 8 jaar)

10 jaar Lokaal netwerk passief

15 jaar Gronet passief

II. Investeringen met maatschappelijk nut:

10 jaar Verkeersregelinstallaties
Straatmeubilair
Speelvoorzieningen

20 jaar Openbare verlichting

40 jaar Bruggen, viaducten en tunnels
Waterwegen en waterbouwkundige werken



Wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden
Parken en plantsoenen
Ondergrondse kabels


