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Agenda van de openbare gemeenteraad van
11 november 2015

De burgemeester van Groningen roept de leden van de gemeenteraad bijeen op:

Datum: woensdag 11 november 2015
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Burgemeester P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

Besluitenlijst en stemresultaten
Bijlage - Besluitenlijst raad 11 november 2015 begroting 2016 (pdf)
Bijlage - Stemresultaten raad 11 november 2015 - begroting (pdf)

1. Opening en mededelingen
Bijlage - Schema spreektijden begrotingsraad 11-11-2015 (pdf)
Bijlage - Gezamenlijke besluitenlijst alle commissies over begroting 2016 (pdf)

2. Gemeentebegroting 2016

a. Gemeentebegroting 2016
(5290610, raadsvoorstel 2 oktober 2015)
Raadsvoorstel - Begroting 2016 (pdf)
Bijlage - BEGROTING 2016 - TBV DE RAAD bestand te groot voor inclusie
Collegebrief - Begroting 2016 in relatie tot voorlopig budget BUIG 2016
(pdf)
Collegebrief - Aanvulling boekwerk begroting 2016 (pdf)
Collegebrief - Erratum begroting 2016 (pdf)
Collegebrief - Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen vanuit
raadscommissies d d 4 november 2015 ontwerpbegroting 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Gemeentebegroting 2016 (pdf)
Bijlage - Link naar interactieve website begroting 2016 (pdf)

b. Tarieven 2016
(5290621, raadsvoorstel 2 oktober 2015)
Raadsvoorstel - Tarieven 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Tarieven 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 (pdf)
Raadsbesluit - de Verordening afvalstoffenheffing 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening rioolheffing 2016 (pdf)
Raadsbesluit - de Verordening begrafenisrechten 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening precariobelasting 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening parkeerbelastingen 2016 (pdf)
Raadsbesluit - de Verordening brug- en havengeld 2016 (pdf)
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Raadsbesluit - Verordening marktgelden 2016 (pdf)
Raadsbesluit - de Verordening hondenbelasting 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Legesverordening 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016
(pdf)
Raadsbesluit - Verordening roerende-zaakbelastingen 2016 (pdf)

Sluiting

Woordvoeringen fractievoorzitters
Bijlage - D66 - Jetze Luhoff (pdf)
Bijlage - SP - Jimmy Dijk (pdf)
Bijlage - PvdA - Carine Bloemhoff (pdf)
Bijlage - GroenLinks - Benni Leemhuis (pdf)
Bijlage - VVD - Sabine Koebrugge (pdf)
Bijlage - Stadspartij - Amrut Sijbolts (pdf)
Bijlage - CDA - René Bolle (pdf)
Bijlage - ChristenUnie - Inge Jongman (pdf)
Bijlage - Student en Stad - Mark van den Anker (pdf)
Bijlage - Partij voor de Dieren - Gerjan Kelder (pdf)

Aangenomen amendement en moties
Amendement 6 ‘Op naar de 1000!’ (PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks) Voor 39
(pdf)
Motie 1 ‘APVG tegen het licht’ (D66, ChristenUnie) Voor 39 (pdf)
Motie 2 ‘Verminder uitstoot binnenstad’ (D66, GroenLinks) Voor 30, Tegen 9
(pdf)
Motie 3A ‘Kwalitatieve prestatie-indicatoren WIJS’ (D66) Voor 21, Tegen 18
(pdf)
Motie 5 (ouderbijdrage schoolkosten) (SP) Voor 33, Tegen 6 - aan begin van
tweede verzoekpunt is het woordje ’eventueel’ toegevoegd (pdf)
Motie 6 (kledingbonnen) (SP) Voor 36, Tegen 3 (pdf)
Motie 7 (speelgoedbonnen) (SP) Voor 36, Tegen 3 (pdf)
Motie 14 ‘Continuïteit van zorg en werk’ (PvdA, GroenLinks, D66, Christen-
Unie, Stadspartij) Voor 39 (pdf)
Motie 15 ‘Activeren en stimuleren vrijwilligerswerk vanuit de bijstand’ (PvdA,
SP, ChristenUnie), Voor 33, Tegen 6 (pdf)
Motie 16 ‘Kansen in beeld’ (GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren,
ChristenUnie, SP), Voor 39 (pdf)
Motie 17 ‘Energiebank Groningen’ (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie), Voor 27,
Tegen 12 (pdf)
Motie 19 ‘Aanpak (functioneel) analfabetisme’ (VVD, PvdA, CDA, D66) Voor 36,
Tegen 3 - eerste verzoekpunt is geschrapt (pdf)
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Motie 25 ‘Beter presteren op bewegend leren’ (Stadspartij) Voor 27, Tegen 12
(pdf)
Motie 34 ‘Blijf creatief met leegstaande panden’ (Student en Stad, GroenLinks,
D66, VVD) Voor 28, Tegen 11 (pdf)
Motie 37 ‘Stip op de horizon’ (Student en Stad) Voor 30, Tegen 9 (pdf)

Verworpen amendementen en moties
Amendement 1 ‘”Verrijken” van de zeggenschap’ (SP) Voor 6, Tegen 33 (pdf)
Amendement 2 ‘Innovatie voor Thuiszorg’ (SP) Voor 10, Tegen 39 (pdf)
Amendement 3 (dekking tekort begroting) (SP) Voor 6, Tegen 33 (pdf)
Amendement 4 ‘Budget voormalige ID-banen (SP) Voor 10, Tegen 29 (pdf)
Amendement 7 (afvalstoffenheffing) (SP) Voor 12, Tegen 27 (pdf)
Amendement 8 ‘Onderhoudsbudget voor gebiedsprogramma’s’ (CDA, Christen-
Unie, Stadspartij) Voor 16, Tegen 23 (pdf)
Amendement 9 ‘Tarieven evenementen’ (ChristenUnie, CDA, Partij voor de Die-
ren, Stadspartij) Voor 15, Tegen 24 (pdf)
Amendement 10 ‘Tarieven begrafenisrechten’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij)
Voor 7, Tegen 31 (pdf)
Motie 4 (titel sociaalste stad van Nederland) (SP) Voor 10, Tegen 29 (pdf)
Motie 12 ‘Meten in het sociale domein’ (SP, CDA, ChristenUnie, Stadspartij)
Voor 15, Tegen 23 (pdf)
Motie 13 ‘Hou de gemeentelijke uitvoeringskosten in toom’ (SP, Stadspartij)
Voor 10, Tegen 29 (pdf)
Motie 18 ‘Tarieven parkeervergunningen’ (VVD, CDA, SP, Student en Stad,
ChristenUnie, Stadspartij), Voor 19, Tegen 20 (pdf)
Motie 20 ‘Maak sportdeelname in Groningen top’ (VVD, PvdA, Student en
Stad), Voor 19, Tegen 20 (pdf)
Motie 30 ‘leefbaarheid versterken met gebiedsgericht werken’ (Stadspartij) Voor
3, Tegen 36 (pdf)
Motie 31 ‘Taskforce Leefstijd’ (ChristenUnie) Voor 16, Tegen 23 (pdf)
Motie 32 ‘Stimulering amateurkunst’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor 9,
Tegen 30 (pdf)
Motie 33 ‘Groot onderhoud’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor 8, Tegen 31
(pdf)

Ingetrokken amendementen en moties
Amendement 5 ‘Tandartsvergoeding onverzekerbare vreemdelingen’ (SP, Chris-
tenUnie) (pdf)
Motie 3 ‘Kwalitatieve prestatie indicatoren WIJS’ D66 - vervangen door motie 3
A, zie aangenomen moties (pdf)
Motie 8 (onderhandelingen met Menzis) (SP) (pdf)
Motie 11 ‘Inkomensondersteuning langdurig zieken en gehandicapten’ (SP,
CDA, Stadspartij) (pdf)
Motie 21 ‘SuikerUnie terrein in gebruik’ (VVD, PvdA) (pdf)
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Motie 22 ‘Park en plantsoenwachten’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 23 ‘Sportief en hygiënisch’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 24 ‘Sportieve scholencompetities’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 26 ‘Parkeerruimte Sportpark Esserberg’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 27 ‘Cultureel ondernemerschap’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 28 ‘Herbestemmen zorgtehuizen’ (Stadspartij) (pdf)
Motie 29 ‘Beperking vraagt om uitwerking’ (Stadspartij, ChristenUnie) (pdf)
Motie 35 ‘Ecosysteem start ups’ (Student en Stad) (pdf)
Motie 36 ‘Gemeente in balans’ (Student en Stad) (pdf)

Er bestaat geen inspreekrecht over bovengenoemde agendapunten aange-
zien deze al eerder aan de orde zijn geweest in de raadscommissies.

Secretaris raad: dhr. W.T. Meijer, telefoon 050 – 3677726. De agenda is onder
voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering Begroting woensdag  11 november 2015,  

van 15.00 uur 
 

NB STEMRESULTATEN ZIE BIJLAGE 

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen   

a.    

2. Gemeentebegroting 2016 

 

  

a. Gemeentebegroting 2016 

(5290610, raadsvoorstel 2 oktober 
2015) 

 

Aangenomen Voor: 33, Tegen: 6 

 

b. Tarieven 2016 
(5290621, raadsvoorstel 2 oktober 
2015) 

 

Aangenomen Voor: 35, Tegen: 4 

 Sluiting  

 

 

 
 

  

 

Toezeggingen: 

 
- College komt terug op veiligheid rondom scholen en maatregelen die i.s.m. scholen genomen 

zouden kunnen worden (o.a. GSV, Haydnschool, Brederoschool)  

- College komt op korte termijn met voorstel om in kader van HHT (toelage huishoudelijke hulp) 
de vergoeding per uur te verhogen, ook voor degenen die het nu hebben aangevraagd, incl. 

veegactie t.a.v. degenen die het niet hebben aangevraagd; als er geld overblijft, gaat college debat 
aan met raad over besteding 

- College houdt raad op de hoogte t.a.v. MKBA, zal deze ook bij de raad toetsen  

- College komt terug op overleg met Menzis over 2017, op basis van nadere analyse van 
voorstellen in de motie 8 

- College zegt toe te doen wat in motie 11 wordt verzocht, en dat tevens als er daarbovenop aan het 
einde van het jaar nog geld vrijvalt dit via de eindejaarsuitkering zal worden uitgekeerd 

- College komt terug op ambities sportdeelname in relatie tot andere steden in meerjarenprogramma 

sport  
- College gaat n.a.v. motie 26 verwijzing naar parkeerplekken bij Maartenscollege verbeteren 

- College houdt vinger aan de pols of het begrote budget tandartscontrole onverzekerbare 
vreemdelingen toereikend is  

- College komt met nadere info over Odensehuis zodra er meer duidelijkheid is 

- College komt in januari met uitkomsten onderwijsinnovatieateliers, waarbij ook aandacht is voor 
gezond eten. 

- College zal in de notitie die beoogd wordt met motie 37 ingaan op alle diversiteitsdilemma’s, niet 
alleen wat betreft leeftijd 
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Aangenomen amendementen en moties:  

 

Amendement 6 ‘Op naar de 1000!’ (PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks) Voor: 39 
 

Motie 1 ‘APVG tegen het licht’ (D66, ChristenUnie) Voor: 39 
Motie 2 ‘Verminder uitstoot binnenstad’ (D66, GroenLinks) Voor: 30, Tegen: 9 
Motie 3A ‘Kwalitatieve prestatie-indicatoren WIJS’ (D66) Voor: 21, Tegen: 18 

Motie 5 (ouderbijdrage schoolkosten) (SP) Voor: 33, Tegen: 6 > aan begin van tweede verzoekpunt is 
het woordje ‘eventueel’ toegevoegd 

Motie 6 (kledingbonnen) (SP) Voor: 36, Tegen: 3 
Motie 7 (speelgoedbonnen) (SP) Voor: 36, Tegen: 3 
Motie 14 ‘Continuïteit van zorg en werk’ (PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Stadspartij) Voor: 39 

Motie 15 ‘Activeren en stimuleren vrijwilligerswerk vanuit de bijstand’ (PvdA, SP, ChristenUnie), Voor: 
33, Tegen: 6 

Motie 16 ‘Kansen in beeld’ (GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP), Voor: 39 
Motie 17 ‘Energiebank Groningen’ (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie), Voor: 27, Tegen: 12 
Motie 19 ‘Aanpak (functioneel) analfabetisme’ (VVD, PvdA, CDA, D66) Voor: 36, Tegen: 3 > eerste 

verzoekpunt is geschrapt 
Motie 25 ‘Beter presteren op bewegend leren’ (Stadspartij) Voor: 27, Tegen: 12 

Motie 34 ‘Blijf creatief met leegstaande panden’ (Student en Stad, GroenLinks, D66, VVD) Voor: 28, 
Tegen: 11 
Motie 37 ‘Stip op de horizon’ (Student en Stad) Voor: 30, Tegen: 9 

 
Verworpen amendementen en moties:  

 

Amendement 1 ‘”Verrijken” van de zeggenschap’ (SP) Voor: 6, Tegen: 33 
Amendement 2 ‘Innovatie voor Thuiszorg’ (SP) Voor:10, Tegen: 39 

Amendement 3 (dekking tekort begroting) (SP) Voor: 6, Tegen 33 
Amendement 4 ‘Budget voormalige ID-banen (SP) Voor: 10, Tegen: 29 
Amendement 7 (afvalstoffenheffing) (SP) Voor: 12, Tegen: 27 

Amendement 8 ‘Onderhoudsbudget voor gebiedsprogramma’s’ (CDA, ChristenUnie, Stadspartij) Voor: 
16, Tegen: 23 

Amendement 9 ‘Tarieven evenementen’ (ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren, Stadspartij) Voor: 
15, Tegen: 24 
Amendement 10 ‘Tarieven begrafenisrechten’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor: 7, Tegen: 31 

 
Motie 4 (titel sociaalste stad van Nederland) (SP) Voor: 10, Tegen: 29 

Motie 12 ‘Meten in het sociale domein’ (SP, CDA, ChristenUnie, Stadspartij) Voor: 15, Tegen: 23 
Motie 13 ‘Hou de gemeentelijke uitvoeringskosten in toom’ (SP, Stadspartij) Voor: 10, Tegen: 29 
Motie 18 ‘Tarieven parkeervergunningen’ (VVD, CDA, SP, Student en Stad, ChristenUnie, Stadspartij), 

Voor: 19, Tegen: 20 
Motie 20 ‘Maak sportdeelname in Groningen top’ (VVD, PvdA, Student en Stad), Voor: 19, Tegen: 20 

Motie 30 ‘leefbaarheid versterken met gebiedsgericht werken’ (Stadspartij) Voor: 3, Tegen: 36 
Motie 31 ‘Taskforce Leefstijd’ (ChristenUnie) Voor: 16, Tegen: 23 
Motie 32 ‘Stimulering amateurkunst’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor: 9, Tegen: 30 

Motie 33 ‘Groot onderhoud’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor: 8, Tegen; 31 
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Ingetrokken amendementen en moties: 

 
Amendement 5 ‘Tandartsvergoeding onverzekerbare vreemdelingen’ (SP, ChristenUnie) 
 

Motie 3 ‘Kwalitatieve prestatie indicatoren WIJS’ (D66) > vervangen door motie 3 A, zie aangenomen 
moties 
Motie 8 (onderhandelingen met Menzis) (SP)  

Motie 9 (afvalstoffenheffing) (SP) > is amendement 7 geworden, zie verworpen amendementen 
Motie 11 ‘Inkomensondersteuning langdurig zieken en gehandicapten’ (SP, CDA, Stadspartij) 

Motie 21 ‘SuikerUnie terrein in gebruik’  (VVD, PvdA)  
Motie 22 ‘Park en plantsoenwachten’ (Stadspartij) 
Motie 23 ‘Sportief en hygiënisch’ (Stadspartij) 

Motie 24 ‘Sportieve scholencompetities’ (Stadspartij) 
Motie 26 ‘Parkeerruimte Sportpark Esserberg’ (Stadspartij) 

Motie 27 ‘Cultureel ondernemerschap’ (Stadspartij) 
Motie 28 ‘Herbestemmen zorgtehuizen’ (Stadspartij) 
Motie 29 ‘Beperking vraagt om uitwerking’ (Stadspartij, ChristenUnie) 

Motie 35 ‘Ecosysteem start ups’ (Student en Stad) 
Motie 36 ‘Gemeente in balans’ (Student en Stad) 
 

NB: motie 10 bestaat niet, nummer is per abuis overgeslagen 
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Concept 

Schema spreektijden Begrotingsraad  
op woensdag 11 november 2015.  

 
Aanvangstijd: 15.00 uur. 

 

 

 

 
                                  BESPREKING GEMEENTEBEGROTING 2016 

 

Tijdstip   Beschikbare tijd 

 

15.00-16.15uur 

 

1e termijn raad 5 fracties, elke fractie heeft 

spreektijd van 15 minuten 

 

16.15-16.30 uur Koffiepauze 
 

 

16.30-17.45 Vervolg 1e termijn raad  5 fracties, elke fractie heeft 

spreektijd van 15 minuten 

 

17.45-19.15 uur Diner en overlegpauze  

 

 

19.15-20.15 uur Reactie college B&W op 

raadsstandpunten en evt. 

amendementen, moties 

 

 

20.15-20.45 uur  Koffiepauze  
+  fractie-overleg 

 

 

20.45-21.35 uur 2e termijn raad  per fractie 5 minuten 

 

 (evt. korte pauze voor 

college-overleg)  
 

 

21.45-22.00 uur 2e termijn college B&W 

 

 

22.00-22.15 uur Besluitvorming 

amendementen, moties en 

raadsvoorstellen  
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Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens 
bespreking van de Begroting 2016 op woensdag 4
november 2015. 

Raadscommissie Werk en Inkomen 
Programma Werk en inkomen
Programma Economie en werkgelegenheid

Toezeggingen weth. Van der Schaaf
- Geeft zo snel mogelijk een overzicht over de inzet van de beschikbare €400.000,- voor

de voormalige ID banen, hoe dit in 2016 zal landen in de verschillende wijken en alle 
andere gestelde doelen.

Toezeggingen weth. Van Keulen
- Komt terug op de werkgelegenheidseffecten van de start ups. 
- Houdt de raad op de hoogte van het congres ‘Building the Future of Health’
- Informeert de raad zodra in gezamenlijkheid met de stad, ‘het beeld, het verhaal van 

de stad’, waarmee ook bedrijven binnen kunnen worden gehaald, gereed is
- Komt terug op de oplossing van het vraagstuk van de handhaving tijdens de 

koopzondagen.

Toezeggingen weth. Gijsbertsen
- Komt terug op de vraag of de plekken binnen ‘nieuw beschut’ ook beschikbaar zijn 

naast o.a. de ex-Wajongers voor mensen die niet recht op een uitkering hebben 
(potentiele wajongers, die nog thuis wonen) en of daar nu ook aandacht aan wordt 
besteed.
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Raadscommissie Beheer en Verkeer
Programma Kwaliteit van de Leefomgeving
Deelprogramma Evenementen
Programma Verkeer 
Paragraaf Duurzaamheid

Toezeggingen weth. Van Keulen
- Laat uitzoeken of openbare verlichting ondergebracht kan worden in GRESCO
- 75% risicokans bodemsanering – gaat na of dit echt nodig is en waar dat op 

gebaseerd is
- Komt terug op de vraag in hoeverre het mogelijk is om te komen tot een BORG-

schouw op buurtniveau
- Gaat na in hoeverre het nodig en wenselijk is om verdwenen indicatoren (zoals 

tevredenheid burgers over onderhoud trottoirs) volgend jaar weer in te voeren
- Kan gedetailleerde informatie geven over de invulling van de bezuinigingen d.m.v. 

efficiencymaatregelen Stadsbeheer (kan niet beloven dat deze info binnen is vóór de 
behandeling van de begroting in de raad)

Toezeggingen weth. Gijsbertsen
- Komt nog voor de kerst met een tussenstand inzake de duurzaamheidsmaatregelen

Toezeggingen weth. De Rook

- Rapport Grontmij inzake parkeren wordt binnen een maand verwacht; herijking 
parkeervisie idem, wellicht iets later

- Inrichtingsplannen in het kader van ARZ (resultaat van consultatie wijken) worden 
binnen enkele maanden verwacht

- In 2016 komt college met een stand van zaken Green Deal Stadsdistributie
- Komt (waarschijnlijk mondeling in commissie) terug op vraag over verkeersveiligheid 

Vinkenstraat
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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 
Programma Onderwijs
Programma Welzijn, gezondheid, zorg en VSD, 
Programma Sport en bewegen 
Programma Cultuur (excl. evenementen). 

Toezegging weth. De Rook: 
- Komt in Meerjarenprogramma Sport en Bewegen terug op de ambitie voor de 

breedtesport  (evt. top 5?) 

Toezeggingen weth. Schroor: 
- komt terug op de vraag van de SP waar de € 320.000,- vandaan moet komen die 

nodig is voor interne compensatie loon en prijsstijgingen. (progr. Zorg en Welzijn)

Raadscommissie Ruimte en Wonen
Programma Wonen
paragraaf Grondbeleid 
Paragraaf Integraal gebiedsgericht werken 

Toezeggingen weth. Van der Schaaf: 
- zoekt uit hoe het zit dat er geen speeltoestellen op het Ciboga terrein geplaatst 

zouden kunnen worden , terwijl dit een burgeriniatief betreft waarvoor al budget 
beschikbaar is, maar geen ruimte meer voor zou zijn.

-
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Raadscommissie Financiën en Veiligheid
Programma’s Veiligheid, Stadhuis en Stadjer, College en Raad, Algemene Inkomsten en Post 
onvoorzien, Algemene ondersteuning
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, 
Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen, Bedrijfsvoering
Financieel Perspectief
Raadsvoorstel Tarieven 2016

Toezegging bgm.  Den Oudsten:
- Nota prostitutiebeleid kan waarschijnlijk in de commissie van januari besproken 

worden
- Komt naar commissie met visie op de toename verwarde personen
- Kijkt of toezegging vorige burgemeester m.b.t. fysieke veiligheid (veiligheid van mens 

én dier)  kan worden gehonoreerd; kijkt ook nog naar landelijke lijn inzake relatie 
huiselijk geweld en dierenmishandeling en wat dit betekent voor gemeentelijke 
beleid

- Komt vóór de raad (volgende week) met schriftelijke onderbouwing van de stelling 
dat het niet compenseren van prijs- en loosstijging binnen programma niet ten koste 
gaat van veiligheidsbeleid 

Toezeggingen weth. Schroor: 

Geen
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Gemeente 
Raadsvoorstel 

EMBARGO TOT 2 OKTOBER 2015 TOT 14.00 UUR ^ 

Onderwerp Gemeentebegroting 2016 

Registratienr. 5274567 Steller/telnr. Oscar.Meulen/57 62 Bijiagen 
Classificatie • Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissle 

Voorgesteld raadsbesluit 

Bijgaand ontvangt u de gemeentebegroting 2016, waarin wij aangeven wat we in 2016 wlllen bereiken, wat 
we daarvoor gaan doen en hoeveel dat gaat kosten. 

Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit twee delen: 
1. de aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdiijnen informeren over de beleidsmatige en financiele 

keuzes voor 2016 en onze voorstellen voor de verdeling van het extra beleid 2016; 
enkele andere voorstellen die we bij deze gelegenheid aan u voorleggen. 

De raad besluit: 
I. de gemeentebegroting 2016 vast te stellen; 
II. de indeling van de programma's conform inhoudsopgave in de gemeentebegroting 2016 vast te 

stellen; 
III. van de beschikbare extra beleidsmiddelen 2016 een bedrag van 42,0 miljoen euro incidenteel en 

7,3 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen voor knelpunten en intenslveringen zoals 
opgenomen in bijiage I Totaaloverzicht extra beleidsmiddelen van de gemeentebegroting 2016; 

IV. ter versterking van het weerstandsvermogen naar ratio 0,87 18,0 miljoen euro beschikbaar te 
stellen, onderdeel van de incidenteel extra beleidsmiddelen 2016; 

V. Voor dekking van de gemeentebegroting 2016 de dekkingsbronnen jaarschijf 2016 uit het overzicht 
dekkingsbronnen 2016-2019 zoals opgenomen in het onderdeel financieel perspectief in de i 
gemeentebegroting 2016 vast te stellen; , 

VI. de kredieten voor routine-investeringen van directies beschikbaar te stellen conform het overzicht 
in hoofdstuk 4 "Investeringen en financiering" van het Financieel perspectief in de 
gemeentebegroting 2016; 

VII. de gemeentebegroting 2016 overeenkomstig het gestelde in besluitpunt III wijzigen. 

B&W-besluit d.d.: 29 September 2015 
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Aanbiedingsbrief begroting 2016 

Graag presenteren wij u de begroting 2016. Deze heeft een geheel andere opzet dan u gewend bent. Door 
deze verandering is het voor u een beter stuurinstrument en voor Stadjers is de begroting beter te 
begrijpen. 

Groei 
De begroting is optimistischer dan in voorgaande jaren. Inwoners en bezoekers besteden weer meer geld, 
wat de ontwikkeling van Stad ten goede komt. Toeristen weten Stad steeds beter te vinden. Ook de vraag 
naar winkelpanden en kantoorlocaties ontwikkelt zich gunstig vergeleken met landelijke trends. De 
interesse in bedrijfskavels groeit. Jong, innovatief en technisch talent broedtbier haar plannen uit. 

Banen 
Onze positie op de nationale scorelijsten voor 'start-ups' spreekt boekdelen: we streven Amsterdam 
voorbij gelet op de economische impact ervan en het aantal banen dat ze genereren. Wij spannen ons in 
om ook uitkeringsgerechtlgden te laten profiteren van de groei van werkgelegenheid. 

Dynamiek op de woningmarkt 
De woningmarkt komt op gang. Dat uit zich in een sterke toename van de verkoop van nieuwbouw. De 
uitkomsten van het laatste regionaal woningbehoefteonderzoek wijzen in de richting van een nog sterkere 
groei van Stad in de komende jaren. Projecten in de bestaande stad lopen goed en er is veel interesse voor 
woningen in Meerstad en Reitdiep. De toenemende dynamiek in de bestaande woningmarkt draagt 
hieraan bij. 

Duurzame ontwikkeling 
Duurzaamheid als leidend principe wordt steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling van 
Groningen. Dat komt omdat ondernemers en onderwijsinstellingen steeds beter in staat zijn de 
technologische kennis in de praktijk toe te passen. Zo worden nieuwe en bestaande woningen meer en 
meer voorzien van duurzame systemen waarbij het energiegebruik drastisch wordt gereduceerd en 
woningen ook meer levensloopbestendig zijn. 
In het vervoerssysteem van onze gemeente wordt de fiets een steeds belangrijker vervoersmiddel. 
Groningen fietsstad trekt internationaal aandacht. 

Vernieuwing Sociaal Domein i 
In het afgelopen jaar hebben we een fundamentele verandering ingezet. De transitie van het sociaal 
domein is nog niet geheel voltrokken, maar we zijn tevreden over de voortgang die we hier hebben 
geboekt. 

Verbinding 
Intensieve samenwerking met alle partijen is naar onze overtuiging heel hard nodig om de stad voor 
iedereen leefbaar, inspirerend en succesvol voor de toekomst te maken. Het gaat hier zowel om 
buurtbewoners als professionele partijen. De stad wordt gemaakt door iedereen. Alleen als er een 
gezamenlijke verantwDordelijkheid wordt gevoeld kan de stad een veilige haven zijn voor wie dat nodig 
heeft en een inspirerende omgeving bieden voor al haar inwoners. 

Inclusieve samenleving 
Wij vinden het belangrijk een inclusieve samenleving te stimuleren, waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. Die samenleving verbindt de 'twee gezichten' van de stad. De jonge, bruisende, innovatieve 
'smart city', die zich duurzaam ontwikkelt en tal van kansen creeert, met het kwetsbare, minder vitale en 
minder zelfredzame deel, dat ondersteuning hard nodig heeft en ook kansen verdient. U las dat in ons 
coalitieakkoord 'Voor de verandering'. We trokken die lijn door naar onze voorjaarsbrlef. Het is ook de rode 
draad in deze begroting. 

Andere overheid en ander handelingsperspectief 
De eerste ervaringen met gebiedsgerlcht werken zijn veelbelovend. Onder aansturing van wijkwethouders 
worden de opgaven en de ontwikkeling van de stad op wijkniveau dichter bij de Stadjers gebracht. We 
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zien buurtbewoners, ondernemers en instellingen in de wijk en tal van andere partijen in Stad als 
gelijkwaardige samenwerkingspartners bij die ontwikkeling. We regisseren processen, ondersteunen en 
stimuleren initiatieven, zoeken en stimuleren de verbinding met en tussen partijen. 

Steeds meer initiatieven vanuit de wijken 
We noemen u ter illustratie van de samenwerking in en met de wijken enkele voorbeelden. 

Zo is met het Terra College in Stadsdeel Zuid een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaan, waarbij we 
samen met derde partijen projecten realiseren. Op die manier komt momenteel de toekomstvisie voor 
Coenderspark tot stand. Op initiatief van bewoners werken belanghebbenden - ook de uitbater van 
Coendersborg - met het Terra College en met ondersteuning van de gemeente aan een uitvoerbaar plan. 

'Cocreatie paddepoel' is een ander voorbeeld van deze wijze van samenwerking. Op verzoek van 
bewoners in Paddepoel bieden wij organisatorische en procesmatige ondersteuning bij hun initiatief om 
een wijkvisie op te stellen. Bewoners hebben de leiding: zij bepalen de invulling van het proces en het 
ultvoeringstempo. Dat is uniek. Ook ondernemers, verenigingen en instellingen zijn betrokken. 

Verder noemen we u nog het prachtige initiatief van bewoners aan de Voermanhaven in stadsdeel West 
tot het opstellen van een plan om met meer groen en zitgelegenheid de sfeer, uitstraling en leefbaarheid 
van de haven te vergroten. Wij ondersteunen hen met stedenbouwkundige expertise en verwijderen 
enkele stroken asfalt. Ze dragen zelf zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud via een door hen 
opgerichte vereniging, waar alle bewoners bij zijn aangesloten. 

Stad en regio 
Onze samenwerking reikt verder dan gemeentegrenzen. We laten ons leiden door de overtuiging dat Stad 
en regio onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat trekken zich 
niets aan van gemeentegrenzen. Omdat zowel Stad als regio zich dat heel goed realiseren wordt de 
samenwerking steeds intensiever. De regio werkt, winkelt, geniet onderwijs en gebruikt zorg in Stad. Een 
afhankelijkheld, die de komende decennia nog zal toenemen, wanneer Stad tegen de achtergrond van een 
krimpend verzorgingsgebied, naar verwachting blijft groeien. 

Vernieuwing 
Het aanwezige innovatiepotentieel van Stad en regio is groot. Dit Is een belangrijke randvoorwaarde om 
op de strateglsche agenda van Stad baanbrekende vooruitgang te kunnen boeken. Op terreinen als ICT, 
duurzaamheid, healthy ageing, energie en sociale zekerheid merken we dat nu al. 

We zien bij velen een enorme creatieve energie in het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, nieuwe 
vormen van samenwerking en nieuwe vormen van gelegitimeerde besluitvormingsmodellen. Het 
ideeenfestival Let's gro, het platform G1000, een initiatief van burgers dat we omarmen, veranderlabs en 
innovatieateliers zijn daar goede voorbeelden van. 

Toefcomstv/s/e samen met Stad ontwikkelen 
In 2016 werken we onder de naam The Next City aan een nieuwe omgevingsvisie. Hiermee geven we 
invulling aan de Omgevingswet waarin de omgevingsvisie de structuurvisie vervangt. Samen met Stad en 
uw raad zullen we in The Next City onze visie op de ontwikkeling van de stad verwoorden. 

Gebiedsgerlcht werken en wijkwethouderschap 
Al doende leren we dit jaar als wijkwethouders en portefeuillehouders in te spelen op de specifieke 
behoeften van de stadsdelen en wijken en tegelijkertijd het evenwicht te bewaren met investeringen op 
stedelijk niveau. Samen met gebiedsteams en WlJ-teams. We weten nu wat werken op het grensvlak van 
stedelijk en wijkbeleid aan afstemming en -interne- coordinatie vereist. Die ervaring benutten we in 2016, 
als we -in lijn met ons coalitieakkoord- ruim 5,5 miljoen euro gebiedsgerlcht inzetten. 

Ambities voor 2016 
Verbinden en vernieuwen om de ontwikkeling van Stad kracht bij te zetten en haar groeipotentieel te 
benutten: hoe concretiseren we dat in 2016? We schetsen u hieronder onze voornaamste ambities per 
aandachtsgebied. 
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Werk en Inkomen 
We maken werk van werk. Goed werk tegen een eerlijk loon. Voor de jeugd doen we dat met een aanpak 
die ook 'onderwijs' en 'zorg' omvat. 
Samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen spelen we in op kansen, die zich onder meer voordoen 
bij het herstel van aardbevingsschade, waarbij we expliciet aandacht besteden aan de toepassing van 
social return. 

In onze nieuwe aanpak van het arbeidsmarktbeleid willen we het bieden van ondersteuning meer gaan 
baseren op de behoefte daaraan bij werkgevers en werkzoekenden. We willen daarbij gebruik gaan maken 
van de expertise van ervaringsdeskundigen. De focus ligt op de onderkant van de arbeidsmarkt en 
jongeren. 

Via het Regionaal Werkbedrijf 'Werk in Zicht' brengen we de mogelijkheden van jobcarving en jobcreation 
doorlopend onder de aandacht van werkgevers. We zien dit als een belangrijk instrument om mensen met 
een arbeidsbeperking aan een passende baan te helpen. 

Om de kansen van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt en hun welzijn te vergroten, verbeteren wij 
door persoonlijk contact onze kennis over de groep mensen om wie het gaat en maken we het makkelijker 
voor werkgevers om Inzicht te krijgen in hun kwaliteiten. Voor wie nog niet aan het werk kan, geldt dat we 
participatie maximaal stimuleren en oog hebben voor zorgbehoeften. 

In het kader van "Innovatie Sociale Zekerheid" (ISZ), waarvoor ook een veranderlab is ingericht, blijven we 
daarvoor vernieuwende en soms experimentele voorstellen doen. Wij werken hiervoor samen met de 
mensen op wie ons beleid gericht is. Die vraaggerichte aanpak, met nadruk op maatwerk, zetten wij ook 
door in ons armoedebeleid. Een integrale aanpak van de grote armoedeproblematiek in Stad blijft van 
groot belang voor ons college. 

Economie en werkgelegenheid 
Stadjers en bezoekers van Stad kwalificeren Groningen als de op twee na aantrekkelijkste stad van 
Nederland. Die waardering houden we hoog met promotie en stimulering van publiekstrekkende 
activiteiten. Ook onze Binnenstadvisie is hierop gericht; maatregelen zijn nodig om het verblijfsklimaat en 
de leefbaarheid te versterken en het economisch functioneren van de binnenstad te verbeteren. Daarbij 
kiezen wij nadrukkelijk voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat heeft gevolgen voor de 
busroutes. 

Vierde studentenstad van Nederland 
Groningen is de vierde studentenstad van Nederland. Beginnende technologiebedrijven in Stad zorgen 
voor veel banen en hebben een economische impact van 74 miljoen euro. Stad heeft een creatieve ICT- / 
Onlinebranche met honderden succesvolle bedrijven, naar schatting ruim 6000 medewerkers en een 
aantal opvallende Internationale doorbraken. Daarnaast is er de potentie van kansrijke kruisbestuiving 
tussen Zernike en Healthy Ageing Campus met maatschappelijke voordelen en nog meer hoogwaardige 
werkgelegenheid als mogelijke opbrengsten in het verschiet. Kortom Groningen heeft alles in huis om 
verder te groeien als kennis- en innovatiestad. Dat dragen we uit met onze partners op nationaal en 
internationaal niveau. 

Met inmiddels meer dan twintig broedplaatsen faciliteren wij de toenemende huisvestingsbehoefte van 
beginnende, vaak innovatieve bedrijfjes. Het tempo waarin 'The Big Building' onlangs in het oude pand 
van Post NL achter het hoofdstation -tijdelijk- in gebruik is genomen is daarbij illustratief. 4000 vierkante 
meter is bij aanvang al direct ingevuld; op termijn is uitbreiding mogelijk naar 14.000 vierkante meter. 

Met een nieuwe, in 2016 te lanceren promotiecampagne onder de paraplu's van 'Groningen, City of 
Talent' en 'Er gaat niets boven Groningen' brengen we de kwaliteiten van Stad als vestigingsplaats bij een 
breder, zakelijk publiek voor het voetlicht. 

Onderwijs 
Samenwerking met de instellingen bezorgde ons de titel 'Onderwijsstad van het jaar'. We koesteren en 
onderhouden dat vruchtbare onderwijsklimaat in onze Stad. 
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Zo zetten we onder meer de gestructureerde preventieve aanpak van achterstanden voort. Het project 
'Success for all' ter bevordering van het taalniveau van basisschoolleerlingen, gestart in het schooljaar 
2015-2016, ontwikkelen we de komende jaren verder. 

Nieuw is ook de breed gedragen pilot 'School als wijk' met als doel het terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten in het VO -Voortgezet Onderwijs- en MBO en het verbeteren van de aansluiting tussen 
onderwijs en zorg. Inmiddels gestart op zes locaties binnen het MBO en op korte termijn ook ingevoerd op 
twee locaties van het VO. 

Verdere mogelijkheden tot innovatie in het onderwijs onderzoeken we via het 'innovatieateller onderwijs', 
dat we met onderwijsbesturen en kennisinstellingen organiseren. Samen met het veld bekijken we 
verschillende vernieuwende ideeen. Eind dit jaar maken we uit de openstaande opties een keuze. De 
gekozen projecten zullen in cocreatie tussen gemeente en onderwijs gerealiseerd worden. 

Bovendien werken we aan een multifunctionele accommodatie voor De Tamarisk: opvang, sport en de 
bibliotheek in stadsdeel Zuid. Daarnaast bereiden we vervangende nieuwbouw voor voor de Siebe Jan 
Boumaschool en de Borgmanschool. 

Welzijn, Gezondheid, Zorg en Jeugd 
We investeren in algemene voorzieningen en in aanvullend maatwerk. We stellen de burger in zijn kracht 
met ondersteuning in de eigen leefomgeving. De WlJ-teams vormen daartoe de sleutel met 
laagdrempelige, preventieve zorg en een doeltreffende geregisseerde aanpak waar nodig: een 
huishouden, een plan, een regisseur. Deze methodiek ontwikkelen we door. Begin volgend jaar staan er 
vijf teams klaar; eind volgend jaar hebben we met elf van deze teams een stadsbrede dekking gerealiseerd. 

We ondersteunen de opvoedkracht van ouders en de zelfredzaamheid van de jeugd. Daarbij helpen goede 
voorzieningen voor onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. We leggen waar nodig de verbinding tussen 
deze -preventieve- basisvoorzieningen en meer specifieke jeugdhulp. Een 'ketenaanpak' laat het 
zorgaanbod voor jongeren boven de 18 jaar beter aansluiten op dat voor jongeren onder de 18 jaar. 

Binnen de vernieuwing van het sociaal domein verdient de veiligheid van kinderen bijzondere aandacht. 
Het thema staat dan ook hoog op onze agenda. We gaan samen met betrokken instanties 
kindermishandeling tegen met een actieplan rond de thema's samenwerking en regie, chroniciteit en 
veiligheid. Daarnaast richten we ons op een brede implementatie van de Wet Meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Goede samenwerking tussen onze WlJ-teams, Veilig Thuis, 
jeugdbescherming, politie, justitie en andere partners is bij dit thema cruciaal. We willen komen tot een 
multidisciplinaire aanpak op dit gebied. 

Met de opbrengsten van het doorlichten van de regionale Maatschappelijke Opvang verbeteren we de. 
organisatie ervan. Dat doen we samen met andere gemeenten, instellingen en ervaringsdeskundigen. 

Afnemende rijkssubsidies voor vrouwenopvang vangen we -deels- op door bij de hulpverlening het eigen 
sociale netwerk te betrekken en minder locatie-gebonden te werken. 

We spannen ons in voor een gezonde en vitale stad, die de gemiddelde levensverwachting van haar 
inwoners positief beinvloedt. Aandachtspunten vormen kinderen met overgewicht, alcoholgebruik onder 
jongeren, de psychosociale gezondheid van de jeugd en de geestelijke gezondheid In het algemeen. 

Vluchtelingen 
Ons beleid voor vluchtelingen voorziet in huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast onder meer in 
noodopvang van asielzoekers zonder recht op gebruik van Rijksvoorzieningen. Aanvullend daarop bieden 
we sinds afgelopen voorjaar ook 'bed-bad-brood' aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Binnenkort -
november 2015- bepaalt een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten de verdere opvang voor deze 
groep. Met de toenemende stroom vluchtelingen naar West-Europa doen we als Stad wat mogelijk is om 
bij te dragen aan de opvang daarvan. 
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Sport en bewegen 
We voeren vanaf 2016 het nieuwe meerjarenprogramma Sport uit, dat u binnenkort ter besluitvorming 
ontvangt. Dit programma is actiegericht en komt tot stand met de belangrijkste spelbepalers, zoals de 
Sportkoepel Groningen. Het faciliteren van en samen optrekken met verenigingen, financieren van goede 
accommodaties en samen met clubs investeren in sport en bewegen zijn hierbij belangrijk. Samen met 
het Noorderpoortcollege bereiden we de bouw van het Sportcentrum Europapark voor. 
Een leven lang plezier in sport vinden wij belangrijk. Daarom investeren we in de jeugd tot 15 jaar met 
extra combinatiefunctionarissen en schoolsportverenigingen en meer scholen met vakleerkrachten. 

Cultuur 
We zijn trots op ons brede en diverse cultuuraanbod. Op de rol staan zowel een nieuwe cultuurnota voor 
de periode 2017-2020 waarin we stevig samen met de provincie Groningen optrekken als ook een 
Noordelijk Cultuurconvenant, waarmee partijen in Groningen, Friesland en Drenthe hun ambities 
eendrachtig presenteren aan de rijksoverheid. We blijven investeren in vernieuwing en talentontwikkeling 
en verbetering van huisvesting van onze culturele instellingen, zoals de Oosterpoort & Stadsschouwburg 
en het nieuwe cultuurcluster in het Ebbingekwartier. We stimuleren dat in 2016 nog meer scholen gaan 
deelnemen aan cultuur op school. 

We hebben met de NAM overeenstemming bereikt over een lumpsum vergoeding voor de meerkosten en 
schades ter grootte van 68 miljoen euro ten behoeve van het aardbevingsbestendig maken van het 
Forum. De bouwpauze van het Forum sluiten we af, zodra we ook met aannemer BAM tot prijsafspraken 
zijn gekomen. Hervatten van de bouw kan dan begin volgend jaar; opievering is vervolgens voorzien in 
2018 en ingebruikname in 2019. De Forumorganisatie neemt de verdere invulling van het Forum ter hand. 

Fietsstad 
2016 roepen we uit tot Jaar van de Fiets. We dingen mee naar de titel 'Fietsstad 2016' en Stad organiseert 
het Nederlandse fietscongres. 

Er is volop belangstelling -ook internationaal- voor onze nieuwe Fietsstrategie. Een strategie die over meer 
gaat dan verplaatsen per fiets en ook gezondheid en leefbaarheid omvat. De uitvoering daarvan, nu al 
gestart, krijgt zijn verdere beslag in 2016. 

Verkeer 
Veel infrastructurele projecten naderen hun voltooiing. Dat maakt de aanpak van Ring Zuid en het 
Stationsgebied in 2016 vervolgens mogelijk. Naast deze grootschalige projecten zijn er tal van kleinere. 
Met 'Groningen Bereikbaar' zorgen we ervoor dat de uitvoering gecoordineerd verloopt en de 
bereikbaarheld van Stad gegarandeerd is. In 2016 gaan wij door met onze investeringsagenda om de 
bereikbaarheid van Groningen voor de toekomst te verzekeren. Naast onze inzet in de fietsstrategie 
investeren we ook in het OV, P-t-R terreinen en autobereikbaarheid. 

Wonen 
We geven verdere impulsen aan nieuwbouw, die dit najaar met de start van de verkoop van honderden 
nieuwe woningen in Meerstad en Reitdiep op gang komt. Met versnelling van projecten in de bestaande 
stad spelen we daarnaast in op de groeiende behoefte aan stedelijk wonen. Onze manifestatie Wonen in 
de Binnenstad voorziet komend jaar in plannen voor diverse doelgroepen op locaties in en rond het 
centrum. 

Campus Groningen houdt onze aandacht: de start van een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten voor 
jongeren -waaronder de Cortinghborg en Trefkoel- staat op stapel. Voor ouderen ontwikkelen we samen 
met marktpartijen nieuwe woonconcepten en projecten om langer zelfstandig thuiswonen mogelijk te 
maken. 

Met de corporaties maken we prestatieafspraken om ervoor te zorgen dat er voor mensen die dat nodig 
hebben voldoende betaalbare huurwoningen blijven. Ook zetten we samen met andere partijen in op het 
realiseren van duurdere huurwoningen voor de middeninkomens. 

Voorts blijven we werken aan een aantal specifieke wijkopgaven: de heerdenaanpak in Beijum, het 
afronden van de herstructurering in de Indische Buurt, de Oosterpark en Paddepoel en de planvorming 
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Oosterhoogebrug. In de Schildersbuurt geven we samen met de bewoners verder vorm aan de 
wijkwelstand. 

Kwaliteit leefomgeving 
De kwaliteit van de leefomgeving blijft op pell. Ook bij een lager BORG niveau zien we kans Stad schoon.te 
houden. De gele stenen in de binnenstad ruwen we op waar nodig. We maken extra hergebruik van afval 
mogelijk. Wat u verder gaat merken is dat we nieuwe bomen aanplanten op de Kraneweg en de 
verharding en riolering langs de Diepenring aanpakken. 

Veiligheid 
We zorgen voor een veilige stad die ook door Stadjers zo ervaren wordt. Samen met burgers. Daarbij 
volgen we ons Jaarplan 2016. U ontvangt dat binnenkort. 

Vanaf 2016 is prostitutie verboden in het gebied Vishoek/Muurstraat/Hoekstraat. We wachten de 
Landelijke Wet Regeling Prostitutie niet af. We willen met een nieuw lokaal prostitutiebeleid zo veel 
mogelijk barrieres opwerpen tegen mensenhandel en uitbuiting. Zo willen we de minimumleeftijd voor 
prostituees verhogen van 18 naar 21 jaar en zal er meer aandacht zijn voor de mogelijkheden voor 
prostituees om 'uit te stappen'. 

Om meer inzicht te krijgen in de effectieve bestrijding van terrorisme en jihadisme, werken we planmatig 
aan een adequate informatiestructuur en het trainen van werkers in de wijken. Aandachtspunten zijn ook 
het tegengaan van ondermijning en zware georganiseerde criminaliteit. 

Aardbevingen 
De Nationaal Coordinator Groningen biedt het kabinet eind december 2015 een Meerjarenprogramma 
'Kansrijk en Aardbevingsbestendig Groningen' aan, waarbij wij in samenspraak met uw raad inbreng 
leveren. Daarbij komt aan de orde hoe we inspelen op de gevolgen van de aardbevingen en ook hoe we 
kans zien het duurzaam groeiperspectief voor Stad te behouden. 

Het programma voor 2016 bevat maatregelen die de stad Groningen veilig houden en de economische 
ontwikkeling mogelijk blijven maken. 

Duurzaamheid 
We intensiveren onze duurzaamheidsplannen en professionaliseren onze aanpak. Samen met andere 
overheden, maatschappelijke partners en ondernemers willen we tot een gezamenlijke marsroute komen 
naar een energieneutraal Groningen in 2035. Alleen met gezamenlijke inspanningen, een gedeeld beeld 
van de duurzame toekomst van de regio, een aanpak in alle sectoren en goed zicht op de voortgang 
brengen we de ambitie energieneutraal in 2035 binnen bereik. 

Met duurzaamheidsprojecten als 'smart grids', de energiecooperatie Grunneger Power en EnTranCe lopen 
we voorop. We nodigen nadrukkelijk partijen uit om met ons te investeren in Stad als proeftuin voor 
alternatieve vormen van energie en energiebesparing. Geslaagde experimenten schalen we op. Zo zetten 
we Groningen ook in Europees verband op de kaart. 

Dienstverlening en bedrijfsvoering 
De ingezette lijn op het gebied van personeel en organisatie zetten we voort. We roepen medewerkers op 
initiatief te nemen tot deelname aan opieidingen en trainingen waarmee mobiliteit en inzetbaarheid 
verbeteren. We verjongen ons personeelsbestand waar dat kan. 

Ook gaan we verder met digitalisering. Met 'zelfbediening' maken we onze dienstverlening -intern en 
extern- waar mogelijk efficienter. 

Financieel Perspectief 
We houden onze ambities op alle bovengenoemde terreinen overeind. Knelpunten lossen we op. We 
presenteren u een sluitende begroting en een evenwichtig financieel perspectief. Dat kunt u zien aan de 
ontwikkeling van het financieel perspectief en die van het weerstandsvermogen, zoals hieronder 
geschetst. 
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Daarbinnen hebben we ruimte gevonden voor prioriteiten op onder meer hetterrein van openbare orde en 
veiligheid, duurzaamheid (geothermie), sport (accommodaties, o.a. Papiermolen en Sportcentrum 
Europapark) en zorg (transitie maatschappelijk vastgoed Beijum). Daarnaast is er ruimte voor het verder 
versterken van het weerstandsvermogen voor risico's, die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn, 
bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, vernieuwing sociaal domein en doorontwikkeling van de 
organisatie. 

Daarnaast realiseren wij de met uw raad voor 2016 afgesproken bezuinigingen. Door een zorgvuldige 
inhoudelijke afweging in combinatie met efficiencymaatregelen zien we kans daarbij de afspraken uit ons 
coalitieakkoord gestand te doen. 

We gaan daarbij als volgt te werk. In plaats van generiek afromen vullen we waar mogelijk onze 
bezuinigingsopgaven gericht in met behulp van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). 
Verder zijn meegenomen de verwachte effecten van enkele incidentele meevallers, waaronder een 
voordeel van in totaal 10 miljoen euro op het budget voor de uitvoering van de Wet BUIG. 

In het volgende financieel perspectief zijn bovengenoemde effecten verwerkt inclusief de effecten van de 
septembercirculaire. 

iFinancieel Perspectief 2016 2017 2018 2019 \ 
Meerjarenbeeld 9.578 8.559 8.369 10.160 
Knelpunten' -25.411 -22.112 -19.622 -18.530 
Dekkingsbronnen 15.833 13.553 11.253 8.370 
Totaal 0 0 0 0 

Voor een compleet overzicht van de bezuinigingsmaatregelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de 
begroting. U vindt daar ook een toelichting op de financiele opgave en de afwijkingen ten opzichte van het 
in de voorjaarsbrlef beschreven perspectief. 

Wij stellen u voor het weerstandsvermogen in 2016 aan te vullen met 18,0 miljoen euro. Hiermee komen 
we uit op een ratio van 0,87. 

jWeerstandsvermogen 2016 2017 n2018 2019 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

208.667 216.762 209.660 204.500 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

181.445 184.474 186.137 186.330 

Ratio weerstandsvermogen 87% 85% 89% 91% 

Begroting in etalage 
Tot zover de inhoud van deze begroting. De nieuwe opzef ervan verbetert in lijn met uw besluit daartoe de 
gebruikswaarde van de begroting als stuurinstrument. 

Verbeteringen 
Inzoomen op thema's in de gecomprimeerde teksten kan door de betreffende beleidsnota's aan te klikken 
of de links naar aanpalende onderwerpen. We leggen waar mogelijk een scherper verband tussen 
beleidsvoornemens en beoogde resultaten. Dat doen we in de tabellen met effectindicatoren voor zover 
het om maatschappelijke doelen buiten onze directe invloedssfeer gaat en met prestatie-indicatoren waar 
het de prestaties van de gemeentelijke organisatie zelf betreft. Verder verschaffen de toegevoegde 
grafieken u een sneller inzicht in de 'cijfers'. 

Werk in uitvoering 
We ontwikkelden de site - in nauwe samenspraak met het audit committee van uw raad - binnen een 
'groeimodel'. U ziet daarvan het voorlopig eindresultaat, waarop verbeteringen en aanvullingen denkbaar 
zijn. Mocht u bijvoorbeeld op termijn met andere indicatoren nog beter willen aansluiten op de politieke of 

In de knelpunten zijn bestaande bezulnigingstaakstellingen opgenomen die niet geheel gerealiseerd worden en waarvoor 
nieuwe dekkingsmogelijkheden zijn bepaald. In 2016 voor 10,6 miljoen euro en vanaf 2017 11,9 miljoen euro. 
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maatschappelijke actualiteit, dan kan dat. Met andere woorden: het gaat om 'werk in uitvoering' waarbij 
wij uw raad graag blijven betrekken. 

Open data 
Met de begroting 'in de etalage' is ons beleid ook voor derden meer inzichtelijk en komen 'open data' een 
stap dichterbij. Die etalage, de gemeentelijke website, die toegang verschaft tot de begrotingswebsite, 
richten we op dit moment ook transparanter in. Met de informatiebehoefte van bezoekers, af te leiden uit 
hun zoekgedrag, als richtsnoer. Transparantie zien we als een belangrijke succesfactor voor de 
betrokkenheid en samenwerking waar we zo aan hechten. Een goede informatiepositie faciliteert immers 
initiatiefnemers in Stad. 

Tot slot 
We debatteren binnenkort met uw raad over de begroting, wanneer we deze ter goedkeuring aan u 
voorleggen. 

In de voorbereiding daarop doet u ervaring op met het gebruik van de begrotingswebsite. Die ervaring 
betrekken wi j , zoals vermeld, bij de doorontwikkeling van de site. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw 
reacties. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijiage bij aanbiedingsbrief 

Nr. 2016 2017 2018 2019 
Financieel Meerjarenbeeld 2016-2019 voor 
Voorjaarsdebat 4.439 5.901 3.087 4.523 

Gemeentefonds effect meicirculaire 2015 1.571 265 776 826 

Effect herberekening nominale compensatie -3.231 -3.209 -3.188 -3.166 

Financieel meerjarenbeeld na Voorjaarsdebat 2.779 2.957 675 2.183 

Actualisaties meerjarenbeeld 

1 Aanpassing compensatiesystennatiek verbonden partijen -72 -45 -11 70 

2 Nacalculatie nonninale compensatie 2014/2015 -365 -365 -365 -365 

3 BTW opbrengst riolering 800 

4 Septembercirculaire 2015 6.436 6.012 8.070 8.272 

Financieel meerjarenbeeld 9.578 8.559 8.369 10.160 

Knelpunten 

1 VSD 

VSD; programmakosten niet mj. meegenomen in VSD begr. -600 -600 600 600 

VSD; daling macrobudget door rijkskorting RTA -250 -250 

VSD; toegang jeugd -700 700 

2 Invoering venn. bel. Overheden m.i.v. 2016 -375 -450 -450 -450 

3 Veiligheidsregio -219 53 60 

4 Huisvesting veiligheidsregio -326 -535 -642 

5 Financiering Bbz -280 

6 Budget rekenkamercommissie -30 -30 -30 -30 

7 Extra middelen onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie -400 -400 -400 -400 

8 Digitaal controleren eigen WOZ waarde -165 -80 -80 -80 

9 Uitbreiding capaciteit GOV -200 -200 -200 -200 

10 Screening Klantenbestand WWB -400 

11 Onderhoud papiermolen -131 -131 -131 -131 

12 Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 -454 -454 

13 Grexen (OZB) -400 -400 -400 -400 

14 
Verwacht negatief worden van de eg.res. Nom. Comp. 
instellingen door korting persioenpremies op subsidies -105 

15 Tekort tariefsinkomsten WSR (tekort op subsidiebudget) -270 

16 Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp -60 -60 -60 -60 

17 Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum (TVMB) -600 

18 Voormalige ID banen -200 -200 -200 -200 

19 Transitievergoeding bij ontslag voor SW med -400 -400 

20 Verhogen reserve Wmo -1.800 -1.350 

21 inkomstenderving leges Publiekszaken/ Burgerzaken -550 

22 Veiligheidsgelden 2016 -200 

23 Actualisatie tekort WIMP -1.325 -1.325 -1.325 -1.325 

24 Geothermie -1.150 -150 -150 -150 

10 
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25 Beheer sociaal culturele accomodaties -70 -70 -70 -70 

26 15 extra kleedkamers -34 -34 -34 -34 

27 Extra kleedkamers sportpark Corpus Den Hoorn -44 -44 -44 -44 

28 Bouw sportcentrum Europapark -300 -300 -300 -300 

29 5 extra gymzalen -95 -95 -95 -95 

30 Grenscorrectie Meerstad -150 

31 Flexteam ophogen/BORG -150 

32 Gebiedsgerlcht werken -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

33 Aanvulling reserve grondzaken -1.000 

34 Aanvulling weerstandsvermogen -829 -2.202 -3.058 -1.848 

Subtotaal knelpunten -14.808 -10.253 -7.763 -6.671 

Bestaande taakstellingen -10.603 -11.859 -11.859 -11.859 

Totaal knelpunten -25.411 -22.112 -19.622 -18.530 

Dekkingsmogelijkheden en verdeling taakstellingen 

1 Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet 200 500 500 

2 
Actualisatie BUIG (effect nader voorlopig budget + 
aanpassing model) 5.000 

3 Vrijval areaaluitbreiding 878 323 323 440 

4 Inzet vrijval frictiebudget 1.500 

5 
Verg. proces en gerechtskosten in procedures WOZ-
waarde 125 

6 korting accres 1.000 1.000 1.000 1.000 

7 vastgoed 1.400 2.000 2.000 2.000 

8 ISV 1.000 1.000 1.000 

9 plankosten 500 

10 autobereikbaarheid 1.000 

11 GBI 250 250 

12 Beschermingsbewind 80 80 80 80 

13 Vensterscholen 100 100 100 100 

14 Onderwijsachterstandenbeleid 100 

15 Efficiency organisatie 750 750 750 

16 MKBA subsidies 2.000 2.000 2.000 

17 Frictie 500 1.500 3.000 

18 Alternatieve financiering investeringsprogramma 1.000 

19 Vrijval reserves 2.000 2.000 

21 Skybox (uit EZ middelen) 50 50 50 50 

22 Rechtmatigheid 2.000 1.000 

23 Parkeervergunning 150 200 200 

Subtotaal Dekkingsmogelijkheden 15.833 13.553 11.253 8.370 

Financieel Perspectief 2016-2019 0 0 0 0 
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Gewijzigde indeling 
In maart 2015 heeft uw raad een nieuwe indeling voor de programmabegroting 2016 vastgesteld ( 
4840440) die aansluit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. U heeft toen ook besloten om ons 
college opdracht te geven om betere stuurinformatie beschikbaar te stellen. De programmabegroting 2016 
is conform uw eerdere besluit ingedeeld. In de aanbiedingsbrief wordt dieper ingegaan op deze nieuwe 
opzet van de gemeentebegroting met ingang van 2016. 

Begrotingswijzigingen 
In onderstaande overzichten worden de begrotingswijzigingen gepresenteerd die worden voorgesteld bij 
de begroting 2016. Met deze begrotingswijzigingen wordt de continuering van extra beleidsmiddelen 
vanuit voorgaande jaren overgeheveld naar de betreffende deelprogramma's, wordt het voorgestelde 
extra beleid vanuit de begroting 2016 overgeheveld naar de betreffende deelprogramma's en worden in 
de begroting 2016 gereserveerde middelen vanuit het gemeentefonds overgeheveld naar de betreffende 
deelprogramma's. De dekking van deze middelen vindt plaats vanuit het programma College en raad, 
beleidsveld concernstelposten.. 

'Programma IDeelprogramma Lasten' Baten Saldo toevoeging, onttrekktngi Saldo; 

01 Werk en Inkomen '01.1 Werk en activering 1725, •1725 : ; -1725 

01 Werk en Inkomen :01.2 Inkomen en armoedebestrljding ^ -80; 80 80 

!02 Economie en werkgelegenheid '02.3 Ruimte voor bedrijvigheid _ _ -50' ^ so' 1 50j 

04 Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD 04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid 70 -70 . ; -70 

04 Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD .04.4 Jeugd -looi 100; ^ , i 100 

04 Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD 04.5 Vernieuwing sociaal domein 3100; 3100 i ^ " i ^ -3100 

jOS Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur 323: -323; ; r -323j 

09 Kwaliteit van de Leefomgeving 09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte 150: ;150. j ^ ; _ 150 

•10 Veiligheid ; 10.1 Veilige woon en leefomgeving 200: j -200, -200; 

10 Veiligheid •10.4 Fysieke veiligheid 54 i -545. : 

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien 13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien; -200; I 200 ; : 200 

12 College en raad •12.1 College en raad -S6S3' ; 5683: ' i 5683 

Totaal 0: 0- 0 0, 0' 0: 
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Begroting 2016 in relatie tot voorlopig budget 
Onderwerp B U I G 2016 

Steller O.R. van der Meulen 

Gemeente 

ĵromngen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoor ( 0 5 0 ) 367 57 62 Bijlageln) 

Datum 2 8 - 1 0 - 2 0 1 5 Uwbriefvan 

Ons kenmerk 5 3 0 4 7 3 9 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Ons college heeft op 29 september 2015 besloten u de concept gemeentebegroting 2016 
aan te bieden. In deze begroting zijn de ambities uit het coalitieakkoord overeind 
gebleven en is geld uitgetrokken voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein van sport en 
duurzaamheid. Verder zijn extra middelen gereserveerd voor gebiedsgericht werken. 

Daamaast hebben we onderkend dat er ontwikkelingen zijn die negatieve financiële 
effecten op de gemeente kunnen hebben, maar waarvan de omvang nog niet exact is in te 
schatten. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de invoering van de Wet 
modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb), de 
vernieuwing van het sociaal domein die nog niet is afgerond en de wijzigingen in het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om financiële tegenvallers op te kunnen 
vangen is in de conceptbegroting 2016 het weerstandsvermogen versterkt. Aan het eind 
van het financieel perspectief 2016-2019 komt de ratio van het weerstandsvermogen uit 
op 0,91. 

De avond voordat de concept gemeentebegroting 2016 gepresenteerd werd, werden we 
geconfronteerd met zo'n ontwikkeling met een negatief financieel effect. Op het 
gemeenteloket SZW werden de voorlopige bijstandsbudgetten (BUIG) 2016 
gepubliceerd. Vorig jaar zorgde de bekendmaking van de bijstandsbudgetten onverwacht 
voor een meevaller, nu werden we geconfronteerd met een daling van het budget 17 
miljoen euro in 2016. We hebben nog geen beschikking gekregen waarin de hoogte van 
het budget officieel aan de gemeente bekend is gemaakt. 

In deze brief worden de achtergronden van deze budgetdaling toegelicht en welke 
oplossingsrichting ons voor ogen staat. 
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Bladzijde 2 van 4 

Ontwikkeling voorlopig bijstandsbudget 2016 
In het voorjaar van 2014 is een nieuw verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten 
ontwikkeld. De toepassing van dit model voor de verdeling van het budget 2015 zorgde in 
Groningen tot een grote toename van het bijstandsbudget waardoor we voor het eerst 
sinds jaren aan het eind van een begrotingsjaar een overschot op het bijstandsbudget 
hebben. 
Door de invoering van het nieuwe verdeelmodel werd een grote groep gemeenten met 
grote tekorten geconfronteerd. De discussie hierover heeft geleid tot een verbetertraject 
onder leiding van het ministerie van SZW. In de afgelopen jaar zijn in het kader daarvan 
verschillende verbetersuggesties ten behoeve van het verdeelmodel in beeld gebracht. De 
gevolgen van deze verbeteringen voor individuele gemeenten zijn tussentijds niet bekend 
gemaakt. Een aantal meer fundamentele verbeteringen aan het model konden op korte 
termijn niet worden doorgevoerd en worden meegenomen in de aanpassingen ten behoeve 
van de budgetverdeling 2017. 

De verwachting van onder andere de begeleidingscommissie, de VNG en de raad voor de 
financiële verhoudingen (RfV) was dat de vocjrgestelde wijzigingen niet tot een grote 
verandering van de budgetverdeling zou leiden. Dit zou betekenen dat de positie van 
gemeenten met een tekort in 2015 niet wezenlijk zou veranderen in 2016. Voor de VNG 
was dit reden om in de zomer te pleiten voor verdere beperking van de werking van het 
model en voorgestelde de budgetverdeling 2016 voor een groter deel te baseren op 
historische uitgaven. De staatssecretaris van SZW heeft dit verzoek naast zich neergelegd. 

De uiteindelijke omvang van de budgetverschuiving heeft gemeenten verrast en heeft tot 
felle reacties geleid van onder meer de VNG, Divosa en de G4. 

Reactie van ons college 
Op vrijdag 9 oktober 2015 heeft ons college een brief gestuurd naar de Tweede 
Kamercommissie van SZW. Hierin hebben we onze bezorgdheid uitgesproken over de 
verdeling van de bijstandsbudgetten 2016. We hebben bij de commissie gepleit voor een 
beperking van de werking van het model. De G4 heeft een vergelijkbaar verzoek aan de 
commissie gedaan. 

Een eerste analyse die SZW en de gemeente Groningen naderhand hebben uitgevoerd 
heeft uitgewezen dat de budgetverlaging in Groningen hoofdzakelijk wordt veroorzaakt 
door de opname van een maatstaf die de uitstroomkans van bijstandsontvangers tot 
uitdrukking moet brengen. Deze is naar de overtuiging van ons college, de G4 en de VNG 
volkomen onjuist geoperationaliseerd en dit is in het ambtelijk overleg tussen SZW door 
de gemeente Groningen aan de orde gesteld. Op dit moment hebben gemeenten alleen 
nog maar een globaal inzicht in de positieve/ negatieve invloed van modelaanpassingen 
op het budget. Niet uitgesloten kan worden dat ook op andere onderdelen 
misinterpretaties hebben plaatsgevonden. 

Er vindt tussen gemeenten en de staatssecretaris nog intensief bestuurlijk overleg plaats 
over de manier waarop het bijstandsbudgetten 2016 worden verdeeld en de mate waarin 
gemeenten worden gecompenseerd voor eventuele tekorten. 
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Bladzijde 3 4 

Wij nemen deel aan dit overleg. Hierbij is ons standpunt dat een tekort op de BUIG in 
2016 volledig moet worden gecompenseerd. Voor de jaren erna zal onze inzet zijn om te 
komen tot een verdeling die recht doet aan de specifieke situatie in Groningen die 
gekenmerkt wordt door een hoge bijstandsdichtheid, veel studenten en een hoge 
werkloosheid. 

Gevolgen voor de begroting 2016 
Tijdens de begrotingsvoorbereiding 2016 hebben wij de ontwikkeling rond het 
verdeelmodel BUIG nauwlettend in de gaten gehouden. Op basis van de informatie die bij 
ons bekend was, hebben we in de conceptbegroting het volgende opgenomen: 
- In het financieel perspectief 2016-2019 hebben we voor de jaarschijf 2016 rekening 

gehouden met een positief resultaat van 8 miljoen euro. De onderbouwing hiervan was 
dat voor de budgetverdeling 2016 gebruik wordt gemaakt van een model dat weliswaar 
op een aantal onderdelen is aangepast maar nauwelijks tot andere uitkomsten zou 
leiden. Gelet op het positieve effect in 2015 vonden wij dit verantwoord. Daamaast is 
er van uitgegaan dat een doorwerking van de screening in 2016 tot 2 miljoen lagere 
lasten zal leiden. 

- In het financieel perspectief 2016-2019 is vanaf 2017 het resultaat op de BUIG 
structureel O aangezien voor de budgetverdeling 2017 gebruik wordt gemaakt van een 
grondig herzien verdeelmodel. 

Hoewel wij nog geen definitief uitsluitsel hebben over de hoogte van het budget is wel 
berekend wat de effecten zijn op de begroting 2016. De prognose van het resultaat in 
2016 op grond van het voorlopige budget 2016 komt uit op 4,5 miljoen euro negatief, 
inclusief het effect van de screening. In de conceptbegroting 2016 bedroeg het positieve 
resultaat op de BUIG 10 miljoen euro, inclusief het effect van de screening. Dit betekent 
dat het voorlopige budget 2016 tot een herberekend tekort op de begroting 2016 leidt van 
14,5 miljoen euro. 

Voorgestelde oplossingsrichting 
Wij stellen u voor om bij gelijkblijvende omstandigheden in het voorjaar het negatieve 
effect van 14,5 miljoen euro op de begroting ongedaan te maken door het 
weerstandsvermogen aan te vullen vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen. In deze 
reserve zitten middelen om de kapitaallasten te dekken van de geactiveerde bovenwijkse 
voorzieningen. De kapitaallasten die dit met zich meebrengt brengen we ten laste van de 
in de conceptbegroting opgenomen structurele toevoeging aan het weerstandsvermogen. 
Hiermee geven we dit niet uit aan andere beleidsvoornemens. Met deze voorgestelde 
oplossing voorkomen we een daling van het niveau weerstandsvermogen zoals in de 
concept gemeentebegroting 2016 gepresenteerd. 

De reden waarom we u voorstellen deze oplossing in het voorjaar 2016 te verwerken is 
omdat op dit moment nog overleg plaats vindt met de staatssecretaris over het matigen 
van de werking van het verdeelmodel en een compensatieregeling voor gemeenten. 
Daarmee zijn de precieze effecten nog niet bekend. 
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Bladzijde 4 van 4 

Ook voor 2017, wanneer de meer fundamentele verandering van het verdeelmodel op 
stapel staat, is nog volstrekt onduidelijk wat het ( positieve of negatieve) effect op de 
begroting zal zijn. Dat is de reden dat waarom we op dit moment nog geen middelen via 
het weerstandsvermogen voor een eventueel risico reserveren. Ook hiervoor geldt dat we 
in het voorjaar 2016, bij de begrotingsvoorbereiding 2017, komen met een inschatting van 
het risico op de wet BUIG op basis van de meest actuele inzichten. 

Wij stellen uw raad voor om deze brief en de voorgestelde oplossingsrichting te betrekken 
bij de besluitvorming over de concept gemeentebegroting 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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/^~^ Gemeente 

^roningen 
Onderwerp Aanvulling bockwcrk begroting 2016 

Steller H . dc Jong 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 Bijlage(n) 1 0ns kenmerk 5 3 1 1 3 7 2 

Datum ^ 5 O K T 2015 kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 oktober jongstleden heeft u de begroting 2016 ontvangen in de vorm van een 
website. Ook heeft u per fractie een boekwerk van de begroting 2016 ontvangen. Helaas 
is er met bet drukken van het boekwerk lets misgegaan, waardoor de laatste 25 pagina's 
missen. In casu gaat het om een deel van bijlage 7b en de bijlagen 8 t/m 15. Inhoudelijk is 
de begroting niet veranderd. 

Bijgevoegd treft u de ontbrekende pagina's 396 t/m 420 aan, waarmee het geprinte 
boekwerk compleet gemaakt kan worden. De PDF-versie op de website is inmiddels ook 
vervangen door een voUedige versie. 

Mijn excuses voor het ongemak. 

idelijke groet, i 

Henrietta de Jong, concerncontroller 
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TOELICHTING VOORZIENINGEN 

Venroigtabel 
toelichtingen op 
voorzienlngen 
Niam 

SaUo 
31-12. 
2016 

Todichting mutaties Beoofdeling 
niveau 

Vordering op CBL 
Vennootschap BV 

in verband met de verkoop van 
Essent Is er een aandeel in een 
aantal opgerichte BV's w dke 
dienen ter zeiierheid van mogelijke 
claims, voortvloeisnde ytt de 
verkooptransactie of 
rechtshandelingen van voor de 
verkoop. Onzeker is in hoeverre er 
uiteindelijk een beroep gedaan kan 
worden op het vermogen van deze 
BV. 

222 Voldoende 

RCG Garantstelling loonkosten 
voomnalig RCG medewerkers 

170 Voldoende 

Personeel Afloop ontvangen voorziening. 18 Voldoende 

Thennieic BV Opvang negatieve resultaten van 
Thermtek BV 

19 Voldoende 

Fonds sanering 
Beckerweg 

Nazorg voor diverse 
bodemsaneringslocaties, w.o. 

853 Onttrekking 99 duizend euro voor 
geplande onderhoudskosten 

Voldoende 

Openbaarvervoer 

ote Steden Beleid III 

Beckerweg 

De gemeente participeert in het OV-
bureau 
Groningen Drenthe en is voor 21% 
risicodragend voor eventuele 
ftnancieel deconfiture van d'lt 
bureau. Daarnaast kan de 
voorziening worden ingezet voor 
OV-infrastructuur 

In het kader van de uitvoering van 
GSB III zijn rijksbijdragen 
besehikbaar gesteld voor de pijier 
Economie. Hiervoor is een 
meeiiarig EBP-programma 
opgesteld. De nog niet bestede 
middelen van het Rijk worden 
toegevoegd aan de voorziening voor 
de uitvoering van het nsterende 
programma. 

527 

396 
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Vervolgtabel 
toeiichtingtn op 
voorziening@n 
Naam 

Dod 

• „ , . 

SaUo 
3t«12- Toeiiehting mutaties 
2016 

• „ • „ . - • . 

Beoordeling 
nnesu 

Onderhoud De voorziening heeft als doel het sas Voldoende 
Parkeergarages opvangen van schommelingen in de 

kosten van het planmatig 
onderhoud van het parkeerbedrijf. 

Onderhoud museum De voorziening heeft als doel het 1.013 Toevoegtng: 226 duizend euro Voldoende 
opvangen Geplande onttrekking kosten 
van sGhommelingen in de kosten groot onderhoud op basis van 
van groot onderhoud van het meerjarenonderhoudsplan 2014: 
Groninger Museum. 357 duizend euro. 

Onderhoud gebouw Egalisstie groot onderhoud 126 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Stadhuis/Goudkantoor Bestuursdienstgebouwen iOude onderhoudsplan wordt jaarlijks geldt voor het 

Stadhuts en Goudkantoorj, de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Jaartijks wordt het en niet op 
plan on̂ ezetin uittevoeren individueel 
onderhoud van datjaar Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het voeren wij de 
jaarlijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

Onderhoud gebouwen Egalis3tie van de kosten tgroot) 1.194 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Perfectenhof onderhoud van de beide m DIA- onderhoudsplan wordt jaarliiks geldt voor het 

panden. de benodigde nvddelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Mijks wordt het en niet op 
plan omgezetin uittevoeren individueel 
ondertioud\̂ n datjaar. Hit gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het voeren wij de 
jaarlijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

attueli 
planning voor 
de komende 
jaren. 

397 
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Venfolgtabel Saldo 
toelichtingen op Doei 31-12. Toeiiehting 
vooTzieningen 
Naan) 

Doei 
2016 

Beoordeling 
nNsau 

Groot onderhoud 
Hanzeplein 

Opvangen grote schonmelingen in 
de onderhoudskosten van het 
Hanzeplein. 

748 Op basis van het meerjaren 
onderhoudsplan wordt jaarliiks 
de benodigde nraddelen bepaaid 
voor het onderhoud van onze 
gebouwen. Jaarlijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
onderhoud van datjaar. Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier onderhoud en het 
jaartijks onderhoudsplan wordt 
gemuteerd in de voorziening. 

De beoordeling 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. in het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling u'lt 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

jroot ondertioud 
Sontweg 

Opvangen grote schomnwlingen in 
de onderhoudskosten van de 
locaties Sontweg en Vinkhuizen. 

Groot onderhoud 
gebouwen 
Duinkerkenstraat 

Onderhoud kapttaalgoederen 
waartjorgen. Voor het opvangen van 
overschrijdingenvan onregeln«tig 
gespreide kosten voor groot 
ondertioud wordt jaartijks een 
dotetie aan deze voorziening 
gedoteerd. 

1.679 Op basis van het meerjaren 
ondertioudsplan wordt jaartijks 
de benodigde middelen bepaaid 
voor het ondertioud van onze 
gebouwen. Jaartijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
ondertioud van dat jaar. Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier ondertioud en het 
jaartijks ondertioudsplan wordt 
gemiAeerd in de voorziening. Het 
nieuwe ondertioudsplan wordt in 
het najaar 2015 afgerond. De 
venwachtingisdatdezB 
gebouwen in 20ieworden 
overgedragen aan de 
Veiligheidsregio. Vervolgens kan 
deze voorziening dan vrijvallen en 
worden opgeheven. 

1.S21 Op basis van het meerjaren 
ondertioudsplan wordt jaarliiks 
de benodigde middelen bepaaid 
voor het ondertioud van onze 
gebouwen, Jaartijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
ondertioud van dat jaar, Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier ondertioud en het 
jaartijks ondertioudsplan wordt 
gerraiteerd in de voorziening. In 
het najaar van 2016 zai het 
ondertioudsplan gereedzijn. 

De beoordeling 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. In het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling uit 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

De beoordeli 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. In het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling uit 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de korrunde 
jaren. 
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Vervolgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

SaUo 
Dod 31.12. 1 

2016 
foelichting mutaties 

Beoonfeling 
niveau 

Groot ondertioud De voorziening betreft de 1.0471 }e benodigde middeien voor het De beoordeling 
Zuiderdiep verplichting samenhangend met het ( )ndertioud van de gebouwen geldt voor het 

in de tijd onregelmatig gespreid zijn \ vorden opgenomen in het totaal pakket 
van de kosten van groot ondertioud. i neerjaren ondertioudsplan. Per van gebouwen 
Jaartijks wordt een meerjarenplan j aar wordt bepaaid hoeveel geld en niet op 
opgesteld. De belangrijkste i loodzakelijk is voor het individueel 
onderdelen zijn; schildenvertc ondertioud. Tevens biedt het plan gebouw. in het 
binnen / buiten, bestrating en inzicht in de jaariijke nrttJtaties in najaar 2015 
riolering gebouw Menno van i le voorziening. In het najaar van voeren wij de 
Coehoom, inspectie / ondertioud en ; 0̂15 is het nieuwe beoordeling uit 
vemieuw en van daken, aanbrengen ( mdertioudsplan gereed. op basis van de 
van glas op de baiuŝ des en actuele 
vewangenvantapijt planning voor 

de komende 
jaren. 

Huur leegstand Dekking huur leegstand Waagstraat 1 )e Waagstraat is inniddels Voldoende 
Waagstraat 1 )uitengebruik gesteld voor de 

in̂ telijke huisvesting. De huur 
van het gebouw wordt nog 
gecontinueerd tot april 2016. De 
onttrekking aan de voorziening 
1 leeftbetrekking op deze 
1 luurkosten. 

Ondertioud Opvangen schommelingen 5491 )p basis van hetnwerjaren De beoordeling 
vensterscholen ondertioudspianning voor ondertioudsplan wordt jaariijks geldt voor het 

planmatig/groot ondertioud, i le benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
ôor het ondertioud van onze van gebouwen 

1 gebouwen, Jaartijks wordt het en niet op 
1 )lan omgezetin uittevoeren individueel 
ondertioud van dat jaar. Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier ondertioud en het voeren wij de 
i aartijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
1 jemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

399 
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Ven/olgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

Doel 
Saldo 
31-12-
2016 

Toeiiehting mutatis 
Beoordeling 
niveau 

Groot onderhoud Harm Het opvangen van toekomstig 1,167 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Buiterplein onderhoud aan het pand aan het onderhoudsplan wordt jaartijks flaidt voor het 

Harm Buiterplen. de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het ondertioud van onze van gebouwen 
gebouwen. Voor dit gebouw •/nn\t:p 
hebben wij een individueel 
onderhoudscontract gesloten met gebouw. In het 
BAM voor een perlode van 20 najaar 2015 
jaar. Op basis van dit contract voeren wij de 
vindt de dotatie plaats. De beoordeling uit 
onttrekking gebeurt op basis van op basis van de 
de werkelijke uitgaven, Dit actuele 
gebouw is kort geleden in gebuik ptpnnins voor 
genomen erzal op korte termijn lie komnde 
dan ook wemig ondertioud jaren. 
noodzakelijkzijn. Op de langere 
termijn zaI de 
ondertioudsbehoefte uiteraard 
toenemen. 

Onderhoud Het opvangen van toekomstig 152 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Muziekschool onderhoud aan de Muziekschool. ondertioudsplan wordt jaariijks geldt voor het 

de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Jaartijks wordt het en niet op 
plan omgezetin uit te voeren individueel 
ondertioud van dat jaar. Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het vOertnviAide 
jaariijks ondarhoiHisplan wo^ beoordel ng uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

Ondertioud voormalig Onderhoud dat ten doel heeft de 114 De mutaties van deze specif eke Voldoende 
onderwijs gebouwen voonrolig onderwijsgebouw in gebouwen vindt plaats op basis 

goede staat te houden voor andere van de hert)estemming van de 
bestemmingen voormalig ondero/ijsgebouwen. 

400 
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Vervolgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

Ambulancedienst 

Reorganisatie 

Doel 
Saklo 
31-12-
2016 

Tô ichting mutaties 
Beoordeling 
niveau 

Opvangen van mogelijke kosten die 
voortvloeien uitde 
saneringsprocedure, die met het 
indienen van een sanerings 
aanvraag in december 2002 is 
ingezet. 

Het gevolg van de vorming van het 
SSC is dat niet iedere medewericer 
kan w orden geplaatst. Voor de 
kosten van boventalligheid is deze 
voorziening ingesteld. 

184 De voorziening dekt in de eerste Voldoende 
plaats de uittredingskosten van 
hetABP.hetVUT-fonds en de 
pensioenschade die het gevolg 
zijn van een eventuele overgang 
van de acteive 
ambulancemedewerkers naar 
Ambulancezorg Groningen. Als 
gevolg van belemmeringen in 
o,m. de pensioenregelgeving 
heeft deze overgang tot op heden 
niet kunnen plaatsvinden. 
Daranaast dekt de voorziening 
kosten in het kader van het FLO-
overgangsrecht af, die niet 
gedeclareerd kunen worden. 
De voorziening is in 2014 Voldoende 
ingesteld met als doel de kosten 
van niet herplaatste medewerkers 
te dekken. Venwacht wordt dat het 
bedrag dat nog in de voorziening 
resteert in 2016 benodigd is om 
de kosten van herplaatsers d e 
niet herplaatst zijn, af te dekken. 

Individueel 
Loopbaanbudget 

In de CAO is afgesproken dat 
ambtenaren met ingang van 2013 
recht krijgen op een Individueel 
Loopbaanbudget (ILB! van 500,-
euro per jaar. Opsparen kan ook, 
met een maximum van 1,5 duizend 
euro in 2015, Het budget is bedoeld 
voor loopbaan gerelateerde 
activiteiten gericht op een nieuwe 
functie. 

Deze voorziening wordt per nvt 
ultimo 2015 opgeheven. In de cao 
is afgesproken dat het ILB tot31-
12-2015 opgenomen kan worden. 

Verzekeringen Afdekken van eigen risico's bij 
schadeuitkertngen 

1,776 In 2016 wordt een reguliere 
toevoeging van 616 duizend euro 
voorzien. Na afwikkeling van 
eventuele claims op het eigen 
risico zaI een surplus boven de 
maximale omvang in het 
betreffende dienstjaarten gunste 
van de explô tat;? vriivallen. 

De omvang van 
de voorziening 
is voldoende 

401 
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1'enolgtjbel 
2 Deel SiUo 

3I-12-201« 
Tselkhtiiigmiitities BtMrddiag 

VtXKzianiiijiiikoB'ra' Deze vowaoiiag n tflgeitdii voor ie 1 OfSitaoiauiiBopimtMateiAacA TkvaaamU4n% 

Bdastkgfisast dat zick ncht op de 

HUE in ha««-erri sporiondercij! vilt ondef 

iwt ipMtkcM voor 4e OgoelMMims. 

Oodat de Gemeeate «r vanait ft gepio dit 

oogil^ tevael tenQmBSl W* aeowii 

eea vooraemng op voor de fiiogelijke 

fiiheflGa; siviiij ve rekemiii hogdea met 

rente eo lBMt«D. UHszngspgnl hieiUj is dat in 

2016 met de fiacDi tot ovcreeBsteimmî  kan 

mrden gAsmn. De tt (Mfads Nppbtie jal 

dan lan de vootzano^ warden Dottrokba. 

Nahfifnci Ipada 

ivarteiijiett 

onderhoud 

Afvaktoffmheffinz 

Vmaf 2011 tieefi de semesnte Gtoninjen 

taUeti in gebnik. Het lAtvk ttiervan IS ̂ Kaal 

belait. Tot no toe ii fli^ geen Watfiaj liierDvcf 

a^^en. hkt & hdMtas&msA i d tea 

a%fiak swien ̂ ma^ oyer 4 Bijze w a»«f 

yajtfflihef fi^ ea afifcsit z ib i gam 

wmdsn. 

175 art Voldoende. 1 

SjJaarixeAsgaj vww 

tnoienialBt 

de^tsteaail^wi 

de graadoiptaibiie i i pUct. 

•ftingai 

De rooizienini i;i bedoeld all ddddni 

het onderhoDd op de tugete tenmjn zoali 

heijlai^ oventortmcren, tnmettng noolsteM, 

isif tageren, ettatera. 

Hit opm^ea van groot: oodsrknd HE. h 

Ootterpaott- StadaduimrhBi. 

Bet opnnngen vm pf̂ adioameliBgeB ia het 

tarief van de afv^fCenbe(Sn;.De Toeduig 

van deze voofzieBis{ iDMBt vjHiit ovctddiiai]; 

van fsm 1 in mig j i i i i m k 

afvahtoffsnhaffiag. 

tiiaidewts 

c^ t i e i 

Zolai^datl 

moet hst 1 

yijveB staan. 

S46 Jiarlijb irordt kj de 1>^otin| de dotatie aan Voldoende 

de wonienini l^ixdd SKt all 

laAwEaanfe dat rajnfam het 

eodtierfdoind ie it^iflf tan de •ooabitea 

l>^kt Uijfi tot is ffiasmaal de Ism-m 

fcgmnpaBiabe. Dauiaat irordt er in 2016 

1,5 tniljoen mo xm iiiv«t«riiis« vitrskand 

metdevooniianing. 

177 demctinaftieaefaiaCWSP 

Ptaniuti;anderfaoDdviilgeBih(t'«i<|Mtdde Voldoeode 

UeecjansOidifbogd! en I 

vandewrkmi!. 

4731 Conform raadAeihiitin>rdtjaarli|ki een deel Voldoende 

van de kosten voor aft'alverwerkini 

vendceod net de vomzieaing om op dio 

miniei de voorzienins temi le brengen naar 

MB acoptM anw. Vov 2016 iltit hit 

«Q ien van 791 is^nd asro 

402 
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Bijlage 8 Opgenomcn (en op te nemen) langlopende leningen 

Omsctiriviflg 
begin vlh 

jaar 

m 

Opte 
netrwn 

m 

Aftossli^ Boekwaarde Rente Rente en 
eincie v/h afSossSng 

jaar (1+2-3} 
(SI 

fiuGELDiSmsa 
Binnenlancfse pensioenfondsen en verzekeraars 

Totaal t̂ ^nomeo Mnnenhndse pf/verzekeraars 

BinnenSamJse banken en ov. financiele insteinnten 
-ABNAMROBankNV 
- Algemene Spaarbank Nedertemd HV (ASN) 
r 
- Baak Kederiarxtee Gemeente (WS) 
r 
-TrkMfes Bank 
r 

•erschaps Bank 
r 
- St. StifTuMngsfonds ViMtuisv^jiig (tod. 
r 

- Nt»s op te nemen ienh^ n ^16 

Totaal bmnenlandse banken en ov. tmniciiile inateHi 

Over^ liiniientandse sectoren 
-ROEZ 
r 

r : 
- Overh e N cord Bratart) 
r 
-Overheid i gemeente (.feer-ssen) 

Toteal ̂ klenii^n btaenlaralse sectoren 

Burtenlandsc insteHmgen 

Totsal buttentaiKtse tnstelngen 

{6} 

99,172 - 3.868 4.373 8.239 

m.m ^ :̂ :̂_ 18.523 643.82B 21.067 39.590 

45.000 - - 45.000 1.062 1062 

301.9W - 24.929 277.029 9.953 34.882 

140 - 112 28 2 114 

- 148,»3 - 148.9S3 4.206 4.206 

40.000 - - 40.000 868 868 

1.14&«t9 148.963 47430 1.250.152 41i31 ^ i l61 

1.200 1.2M 53 53 

1 - • 1 0 0 

60.000 - - M.OW 177 177 

2.500 - - 2.500 63 63 

63.701 - - 63.701 293 293 

Tottf geMenin^ U12J20 148J63 47430 1.313,853 41,824 mJM 

B,WAA!fflOBGSOM 

Toti^ WKrborgsommen 

TOTAAL 1.212.320 1 4 « « 47430 «13J53 41«84 S.254 

403 
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Bijlage 9 Subsidies en inkomensoverdrachten 

Deeiprogram ma 

{1 

Rekening 2014 Begroting ^ 1 5 Begroting 2016 

01.1 Werk en actlvering 4.935 2.057 4550 

01.2 Inkomen en armoedebestrljding 169.968 170.445 166.089 

02,1 Groningien Kennisstad 650 1..575 1,075 

02.2 Bfcwenstad en toemme 1.092 1.636 1.681 

02.3 Rtiirnte voi»r bedravigheid 332 700 700 

02.4 Ovwig voon en werkgeksgenheid 3.387 3.875 4 121 

03.1 Onderwijskansen 0 5.271 4458 

03.2 Voorkofnen schooluitval 0 1.496 1.496 

04.1 Soc samenhang en leefljaarhekJ 32.627 112.206 105.242 

04.2 Preventie en zorg 19.274 24.879 24.484 

04.3 Integratie en emancipatie 1.437 1.320 1 356 

04.4 Jeugd 16.689 1O106 9.624 

04.5 Vernieuwing sociaal domein 0 47.239 46.787 

05.1 Sporbeve infrastructuur 1.SS6 1.754 1,041 

05.2 Deelname aan sport 1.385 1 324 1.334 

C^.1 Cutturele infrastructuur 23.154 22 144 2O410 

06.2 De«tname aan cultuur 3.622 3.433 3 430 

§7.2 Openbaar vervoer 165 159 159 

07 6 Overig verkeer 1.002 1 \ 1 

08.1 Gezinnen 14.505 363 1CW 

0S.2 Jongerentwisvesting 20 0 0 

0S.3 Bestaande woncn en zorg 46 31 

08,4 Kv/aliteit wonhgvoorraad 364 0 0 

08.5 Betaalijaarhekl en beschikbaartieid 52 330 330 

08.6 Cultiiurtiistorie en arctieologie 292 115 115 

08.7 Overig wonen 2.769 72 

W.1 Ondertwud en betreer opentsare ruimte 312 166 152 

09.2 Afvallnzamermg en -verwerking 73 990 1.009 

10 1 Veige woorv- en leeforogevtog 7 0 0 

10.4 Fysieke veBighekl 13.948 14.647 14.862 

11.1 Publieke dienstverlening 1.697 1.567 1.567 

12.1 College en Raad 612 625 625 

14.1 Afgemene onder&teuning 26 3 3 

Hulpkostenplaatsen 1.650 1.588 

TolMi tUbnUtam en inkonienBoverdrachten 316.076 432.194 418.497 
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Bijlage 10 

Cebonw Boehrurde Meojai'aiplaB Voorzienuig iderhsodsMrag OpmefUngen 

ei-oi-jow 01-01-2016 begroting 2016 
KIlLNX ÎCOn) 

0 125 269 
Goiiiantoor A 0 0 
Prefectenhof 11.574 P 971 103 Vooiaeniî BindiaifTfOB ŝiî  
TfOIBfMil^ 2.624 P 0 110 '̂oraaenijgtsijtttairfTrtfflijaffl] 

1.401 F 0 450 Dssl 532! tsna naar diisctis .MP 
Grixm«Hanzt{>tein 120 ja 645 251 
Dankarkemtraat 3.1C2 i.792 90 
lasveitiai Gothaibarp̂  3.732 J» n 0 
Hsuvsttng Z-A&ep 9.730 ja 839 528 
HranBiiitâ titn 4S,ft55 •P m 2C0 
Totaal ssm 5.086 I M l 

mimmsmovmi 
3.719 831 0 

Ĝ OB̂ Katinntlaan 1.045 ja 0 0 
Totaal 4.7S4 831 0 

MLUTSCEymUK VASTCOED 
Groninger Mimm 1.419 ia 1.144 567 R̂ aliawdeikHiden 
OcHtetpoorbStadxhoBsbŝ  9M3 0 0 
VemteraiMeB 6.429 j> 470 200 
Voormalije jchoolgskoro-en 746 1*4 80 
Qthcm Mazisfashool # j i 152 58 
%wrtaiXDfflswdatia''z<!;esAaden 63331 a 2.670 
Welajnsaejonifliodatis 5.627 desis c 314 
(kbounen natuiir- en teoaniheU (M)E) 6S7 nee 0 J6 

School̂ loowen (emimtA e^dom) IJTiM am , 0 118 
Totaal ' xsm 1,870 4.033 

ONIRIC 
HaKwtiî  peuonsl begraâ laatm 18 0 0 
Wjkpotten 2.424 0 85 

112.6M j» 5S8 675 
Totaal iis.m 188 760 

TOT.yjL 431.477 8,375 6,7S4 
Vei^ekerde wiarde opstalTensekeiiiig per l-jm 1.434,814.143 
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Bijlage 11 Incidentele baten en lasten > 250 duizend euro 
p i o g r a a t B a ( B T . C B O B s c h t i j T i B g l i B c i d c B t c I c b a t c B 2 0 1 6 

• . M M c a r o 
6. Cultuur Pr,: j4,:ten Kunjt op- Straat, bijdrage ISV 235 

12. Collegt tt, Raad Ruil incldcnteeltetructureel 14.400 

12. Collcg.; tr. Raad BUIG diversen 10.000 

12. CJILVJ.; <:r, Raad Onderuitputting Efro/SNN 1.000 

12. College en Raad Mismatiih voordeel 200 

12, College en Raad Vrijval P budget 5.600 

12. College en Raad Etw opbrengst riolering 800 

12. College en Raad Vriival reserves 2.000 

T o t a a l i B c i d c B t c l e b a t c B 2 0 1 6 3 4 . 2 3 5 

p r o f p r a a n a [ B T . C B o M s c b r i j T i B g ] lBcid«Bt«lc last«B 2016 bedrag x 
1.000 c v r o 

1 Werk en Inkomen Restant P-budget 3 550 

1. Werk en Inkomen Extra beleid screening klantenbestand W W b 400 

1. Werk en Inkomen Extra t^eleid financiering Beslult bijstand 280 

4. Welsijn, gecondheid, aorg« jeugd en VSD Uitgaven HUT-rcgeling 2.053 

4. Welsijn, gecondheid, eorg, jeugd en VSD Extra beleid vernieuwing soclaal domein 1.550 

5. Sport en bewcgen Extr^ beleid tekort tarieHnkomfften sport >& rtcre^tie 2T0 

6. Cultuur Projecten Ktins t op Straat 235 

T. Verkeer Straartp^rlwdA 448 

T. Verkeer Extra beleid interne plankoeten 550 

8. Woncn Extra beleid transitiekosten vastgoed Beijum 600 

3. Kwaliteit van de leefomgeving Extra beleid gele stenen binnenstad 1T0 

11. Stadhui; en Stadjer Proces-en gerechtskosten inaake W 0 2 200 

11. Stadhuis en Stadjer Digitaal controleren eigen WOZ-waarde 85 

11. Stadhuis cn Stadjer Extra beleid stt|gtng proceskostenvergoedingen 325 

11. Stadliui; .;n Stadjer Extra beleid besuiniging Klant Contact Centrum 330 

11. Stadhuis en Stadjer Extra beleid digitaal controleren eigen WOZ-waarde 85 

11. Stadhuif en Stadjer Extra beleid Inkomstendervlng publieksEaken 550 

12. College en Raad Extra beleid rljkskorting regionaal 250 
transitiearrangement 

12. College en Raad Extra beleid transiticvcrgoeding bij ontslag SW- 400 
iTi':'dev.'';rl. .in-

12. College en Raad Extra beleid veiligheidsgelden 200 

12. College en Raad Extra beleid verhoging dekkingsgraad 250 
privaatrechtelijke tarieven 

12. College en Raad Extra beleid financierign gebeidsgerlcht werken 500 

12. College en Raad Verhogen reserve Wrao 1.800 

12. College en Raad Geotbermie 1.000 

12. College en Raad Grenscorrectie Mcefstad 150 

12. College en Raad Flexleam ophogen^BORG 150 

12. College en Raad Gebiedsgericht werken 500 

12. College en Raad Aanvulling reserve grondzaken 15.400 

12. College en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 823 

14. Algemene ondersteuning Extra beleid basisa'dministratics 600 

14. Algemene onderstcuning Extra beleid frictiekosten besuinigingen 5.344 

T o t a a l i B c i d c B t c I c lastCB 2 0 1 6 33.052 
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p r o g r u i a i a ^mw. « • O B S c h r i j v i B g ) l B c i d * B t « l c b a t e a 2 0 1 7 b e d r a g s 

6. Cultuur Projcctcft Kunst op Straat, bijdrage ISV 160 

12. College en Raad BUIG divers en 1.000 

IS. CoHege en Ra id Vrijval P budget 5.000 

12. College en Raad Incidentele dekking plankosten 500 

12. College en Raad incidentele dekking autobereikbaarheid 1.000 

12. College en Raad incidentele dekking ondcrwljsackterstandcn 100 

12. College cn Raad Vrijval reserves 2.000 

T o t a a l i B c i d e a t c l e b a t c a 2 0 1 7 
• ' V ....... • • • ... • . . 

9 . 7 8 0 

p r o g r a B M a (B r . c * O M s c k ( i i * i B g ) l a d d c a t e l e l a s t c a 201T r b e d r a g i 

6. Cultuur Projcctcn Kunst op Straat 160 

7. Verkeer Extra beleid interne ptankostcn 200 

9. Kwaliteit van de leefotngcvb^ Extra bclcid g«lc s tcncn binnenstad 170 

12. College en Raad 

12. College cn Raad 

12. Coflcgc cn RaMt 

Extra beleid rljkskorting regionaal 
tr%iksiti«arrang«raeiit 

Extra bck id transitlevcrgoeding bij ontslag SW-
medewerkers 
V«rhogca reserve Wmo 

250 

400 

1350 

12. College cn Raad Gcbicdsgertcht werfcen 1.000 

12. College cn Raad Aanvulling weerstandsvcrmog««i 2.202 

14. Algemene ondcrs tcuning Extra beleid baslsadministrati«s 600 

14. Algemene ondcrsteuning Extra beteid frictiekosten bcEuinigingen 1.316 

T o t a a l i a c i d c a t e l c l a s t c a 2 0 1 7 8 . 2 4 8 

2 0 1 8 

p r o g r a a n a ( a r i tm O M s c h r i j * i B g ) l a c i d c a t c i c b a t « a 2 0 1 8 bcdr^g • 

12. CoDcge cn Raad Mismatch voordeel 500 

12. College cn Raad Vrijval P budget 445 

12. College en Raad BUIG divcrsen 0 

T o t a a l i a c l d « B t e l « b a t c a 2 0 1 8 9 4 5 
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p r o g r a » B a ( a r . ea o n s c h r i j v i a g l l a c i d e a t e l c l a s t e a 2 0 1 8 b e d r a g x 
1.0O0 earo 

T. Verkeer Extra beleid interne plankosten 200 

3. Kwaliteit van de leefomgeving Extra beleid geic stenen binnenstad 1T0 

12. CoUcgeennaad Gebicdsgcricht wcrkcn 1.000 

12. Colcge en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 3.058 

14. Aigemena ondersteuning Extra beleid frictiekosten bezuinigingen 1.100 

T o t a a l l ac idea te le l a s t e a 2 0 1 8 5 .528 

2 0 I 3 
p r o g r a n n a (a r . ea oasc l i r i j ¥ iBg] l a c i d e a t e l c ba tea 2 0 1 3 b e d r a g i 

1 .000 c a r o 
6. Cultuur Projecten Kunst op Straat, bijdrage ISV 100 

12. College cn Raad BUIG divcrsen 0 

12. College en Raad Mismatch voordeel 500 

T o t a a l i ac idea te le ba tea 2 0 1 3 6 0 0 

p r o g r a B B i a (a r . ea o a s c b r i j v i B g ] l a c i d e a t e l c l a s t e a 2 0 1 3 b e d r a g x 
1.000 e«ro 

8. Cultuur Projecten Kunst op Straat 100 

12. College en Raad Gebiedsgericht wcrkcn 1.000 

12. College en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 1.848 

T o t a a l i ac idea te le l a s t c a 2 0 1 3 2 . 3 4 8 
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Bijlage 12 Structurele toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 
2016 Naam Reserve bedragX 2017 Naam ReserK bedrag 

1JN x 1.000 
euro euro 

OiKierwijshusvesting 23 Onderwĵ iuisvestiig 23 
toes piteferde retetig en 4.303 : tores gesiM eerdeM ingen 4,303 
ISV 310 BV 310 

42 Grondbanl! 42 
551 i>md2aken 551 
434 8odemsra''ir| 434 

SttilefiifsfmclsviAsliiiisyding 142 Sttnuleringsfond; voifeshuis nesting 142 
WarmteSt.ad 1 Warmteaad ŝ,-̂ ' 1 

2 m 2 
Forum garage 700 Forum garage 700 
W3A 30 WGA 30 
tolelenEml 

Persmelinbte 

32 
01! 

AanMKiEŝ  
l i i«i iwi nil W i l l i 

32 
OS 

tolelenEml 

Persmelinbte 
SO 

436 
,MHn|pi".; 38 

436 
Afkoopsoiwiien onderhoud yaven 36 36 

Tcrtaal structurele toenoegingen 201t 7.1i Totaal structurele tomegingen 2017 7.140 

2010 Naam Reserve bedrag X 
1.101 
euro 

ReadiegebiedKardinge 22 
Essert)erg2)14 3 
Accres gesubsidieerde insteingen 4562 
Buuil-en speetuinvererpg Paddepoel 8 
Grondzaken 2,794 
tatensanerhg : 125 
Personeel in balans 436 
Af l(Q(̂sommen mderhwd pwi 36 
KinderfondsArmoede 10 

Totaal structurele onttrekkhpi <l1t 7.1% 

MMiam Reserve bedrag 
X 1.000 
euro 

Recreatê  Kardinge 22 
Esserba'g2014 3 
Accres gesubsidwde instinp 4.303 
Buurt-en spduinveriTO Wtepod 8 
Grondiafeen 2,794 
Bodem-sanering 125 

rHSorcBinoaans 
Afkoopsommen ondertioud pven 36 
KinderfondsArmoede 10 
Parteen 594 

Totaal structurele onttrekkingen 2017 8.331 
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2018 Naam Reserve bedragX 2019 Haam Reserve Dearag 
1.000 X1.000 
euro euro 

Oridervi'jshijisvesting 23 Criderwijshiisvê  23 
Accres gesubsidieerde instellinpn 4.303 Accres gesilisl*erde insteHngm 4.303 
ISV 310 BV 310 
Grondbank 42 : ft'oiiftank 4: 
Grondzaken ' 551 Grondzaken ^ 551 
Bodemsanering 434 Bodemsarfiring 434 
Stimuleringsfonds volkstuisvesting 142 aimuleringsfondsvolkshuisvesSr̂  142 
WarmteStad 1 WarmteStad 1̂ 
BWS 2 BWS 2 
Forum garage 700 Forum garage 700 
W3A 30 WGA 50 
Aandeien Essent 32 Aandeien Essert 32 
Martiniplaia 98 llartinlJlaza 98 
Personeelinbalans 436 Personeelinbalans 436 
Afkoopsommen onderhoud graven 36 Afkoopsommen onderhoud graven 36 

Totaal structurele toevoegingen 2018 7.140 Totari structurele toevoegingen 2019 7.140 

2018 Naam Reserve bedragX 2019 Naam Reserve bedrag 
1.000 X 1.000 
euro euro 

RecreiegebiedKardnge 22 RecreatiegebiedK»*ige 22 
Esserberg2014 3 Esserberg2014 3 
Accres gesubsidieerde instellingen 4.303 Accres gesubskfeerde insteingen 4.303 
Buuit- en speeluinvereniging Paddepoel 8 Buurt-en speeluinvereniging Paddepoel 8 
Grondzaken 2.794 tondzaken 2.794 
Bodemsanering 125 Bodemsanering 125 
Personeelinbalans 436 Personeelinbalans 436 
Afkoopsommen onderhoud graven 36 Afkoopsommen onderhoud graven 36 
KinderfondsArmoede 10 KinderfondsArmoede 
Parkeren 1.102 Parkeren 1.047 

Totaal structurele onttrekkingen 2010 0.839 Totaal structurele onttrekkingen 2019 8.784 
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Bijlage 13 Interbestuurlijk toezicht 
Doelen 2016 gemeente Groningen Interbestuurlijk toezicht 

Toetsingscriteria IBT 
De provincie is in overleg met de gemeenten gekomen tot toetsingscriteria per toezichtterrein voor de beoordeling van de 
uitvoering. Gemeenten kunnen daarbij goad, matig of slecht scoren. 
De beoordeling 'goad' betekent dat da gemeente op (vrijwal) alia puntan voldoet aan de beoordelingscriteria. Er zijn gean 
of slechts kleine verbetermogelijkheden. In het volgende jaar zal er voor deze categorie behoudens bijzondere 
omstandigheden gean sprake zijn van provinciale toezichtbemoeienis. De term 'matig' houdt in dat de gemeente op een 
of meer puntan niet (geheel) voldoet aan de beoordelingscriteria of er is onvoldoende inzicht in de uitvoering op die 
punten. Er is daarmee ruimte voor varbatering. Zo nodig worden daarvoor herstalmaatragalan aangegeven. De provincie 
kan daarover in overleg tradan met de gemeente. Hierbij moet gezegd worden dat voor de toezichTtarrainan waarbij de 
gemeente matig scoort, we vinden dat wa het zeker niet slecht doen; de verbeterpunten betreffen in veel gevallen 
procedurela pimten. De lat is dan ook hoog gelagd voor het oordeel 'goed', omdat aan vrijwel alle puntan moet worden 
voldaan. Dit betekent dat vrij snel sprake is van het oordeel 'matig', als aan een (procedureel) punt niet wordt voldaan. 
De term slecht betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke vereisten. 

Over de uitvoering van de taken binnan de toezichtterreinen in 2014 habban wij in da rapportage IBT 2014 (bijlage bij da 
jaarrekening 2014) de volgende kwalificatias gagaven: huisvesting statushouders (goed), fmancien (matig), archief 
(matig), Wabo (goed), ruimtelijke ordening (matig) en monumenten en archeologie (goed). 
Hieronder zijn per toezichtterrein de verbeterpunten aangegeven en is aangegeven op welke wijze invuUing wordt 
gegeven aan verbetering. 

1 Huisvesting statushouders 
Als gemeente hebben we ean wettelijke taak, op basis van de Huisvestingswet, om vergurminghouders ta huisvasten. Dit 
zijn mansen uit het buitenland die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben varkragen. 
Door het rijk wordt elk half jaar een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Het COA 
heeft de verantwoordelijkheid om deze taakstelling uit te voeren, in samenwerking met de gemeenten. De hal^aarlijkse 
taakstelling wordt gebaseerd op de instroom van vergunninghouders en prognoses die daaromtrant worden opgesteld. Een 
vergunninghouder moet binnen 14 waken na aanmelding een passenda woning aangaboden krijgen, met daaraan 
gekoppeld een traject om uitkering, onderwijs en inburgering te organiseran. De gemeente voert de regie op dit traject. 
Huisvesting gebeurt door de woningcorporatias, begeleiding van de individuele vergunninghouders gebeurt in onze 
gemeente door vrijwilligars van Humanitas. Door de politieke instabiliteit in een aantal landen (zoals Syrie, Somalie, 
Libie) is de halfjaarlijksa taakstelling de afgelopen paar jaar toegenomen. Op moment van schrijven is de taakstelling 
voor 2016 nog niet bekend. De samenwerking met de betrokken partijen in onze gemeente is goed, maar we merken dat 
het door de oplopende taakstelling wel steeds wat lastiger wordt om deze te behalen. We blijven dit goed monitoren en 
zullen ook actief deelnemen aan initiatieven om da procedures te stroomlijnen, te kijken of wa het huisvestingsaanbod 
kunnen vergroten en of we met andere gemeenten in de regio nog beter kunnen samenwerkan. Wa sluiten hierbij aan bij 
de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) an hat programma Blijvend Thuis van het rijk. 

Waaraan moet de gemeente voldoen? 

Voldoen aan de kwantitatieve taakstelling die per halfjaar wordt opgelegd. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Op zich loopt het proces met de diverse partijen goed, maar gezien de verhoogde taakstelling sluiten we aan bij diverse 
initiatieven om de procedure nadere te stroomlijnen. 
2 Financien 
Het financiele toezicht valt niet onder de Wet revitalisering generiek toezicht. Wel is het de bedoeling van zowel de 
provincie als de gemeente om de invulling van het toezicht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de geest van de wet 
(vertrouwen en vereenvoudiging). 
Voor het begrotmgsjaar 2015, stonden wij onder repressief toezicht. Dit repressieve toezicht zal ook gelden voor het 
begrotingsjaar 2016. 

Waaraan moet de gemeente voldoen? 
1. De begroting is structured en reeel in evenwicht en 
2. Uit meerjarenraming is aaimemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd an 
3. Er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijke relevante onderwerpen die de financiele positie substantieel 
nadelig kunnen beinvloedan. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Onze begroting is structureel en reeel in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat dit evenwicht wordt 
gecontinueerd. In de begroting 2016 stellen we voor 17,7 miljoen euro toe te voegen aan onze reserves. De ratio van hel 
weerstandsvermogen komt rekening houdend met de dotatie van 17,7 miljoen euro aan de reserves op 0,87. 
Door de in de meerjarenbegroting gereserveerde middelen voor aanvulling van het weerstandsvermogen en een verlaging 
van de totale risico's zal de ratio toenemen tot 0,91 in 2019. 
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Voor de lange termijn streeft de gemeente naar een ratio van 1. Op dat moment is het beschikbare weerstandsvermogen 
gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen. 
Naar aanleiding van de vernieuwing van de verslaggevingsregels van de gemeenten nemen we voor het eerst de 
verplichta basisset van vijf financiele kengatallen op in de paragraaf weerstandsvermogen. We verwijzen naar de 
paragraaf voor de kengatallen en de beoordeling van de financiele positie door ons college. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De overall conclusie van ons college is dat op basis van da kangetallen 2016 in relatie met een verwachta stijging van ons 
wearstandsratio naar 0,91 in 2019 de financiele positie voldoende is. Wel is de boekwaarde van onze grondexploitaties 
ten opzichte van de totale baten hoog. Het risico dat we hiervoor hebben opgenomen in het weerstandsvermogen is 80% 
van ons totaal benodigd weerstandsvermogen. 
We houden da ontwikkelingen in onze grondexploitaties nauwlettand in de gaten. Waar mogelijk proberan we eventuele 
knelpunten binnen de grondexploitaties op te vangen door kosten die we kunnen beinvloedan te verlagen. Wa informeren 
de raad periodiek over de sleutelrapportages. 

3 Archief 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
1. Er is een werkend kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden. 
2. De archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht. 
3. De archiefbescheiden worden tijdig vemietigd of overgabracht/openbaar gemaakt. 
4. Er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
In het kader van de verantwoording van de zorg op en het beheer van het archief van de gemeente Groningen 2014 heeft 
de gemeenteiijk archiefmspecteur het verslag archief Kritische Prestatie Indicatoren (KPl's) opgesteld. Hij concludeert op 
basis van een ingevulde vragenlijst behorende bij de KPI's van de VNG dat de gemeente op hoofdlijnen in voldoende 
mate voldoet aan de wettelijke eisen. Wel zijn er aandachtspunten die om verbetering en actie vragen. Naar aanleiding 
hiervan zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd: 

1. actualiseren Verordening- an Besluit Informatiebeheer; 
2. ontwikkelen an implementeren archief wettelijk voorgeschreven kwaliteitssysteem; 
3. actualiseren en integreren van ean actueel, compleet en logisch samenhangend archiefoverzicht; 
4. opstellen digitale bewaarstrategie waarmee de duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden gewaarborgd 
wordt; 
5. formuleren strategia hoe om te gaan met achterstanden en vemietiging; 
6. opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor de archiefruimten. 

De eerste drie verbeterpunten zijn in uitvoering en worden in 2015 gerealiseerd. Hiermee wordt eind 2015 voldaan aan de 
belangrijkste wettelijke kaders. 

De andere verbeterpunten moeten nog opgepakt worden. Daarmee zijn de doelen voor 2016: 

Doel2016__ 
Opstellen digitale bewaarstrategie 

.J[?.*™.'l'.'.9S..., 
Om de duurzame toegankelijkheid van digitale 
archiefdocumenten ta borgan dient een digitale 
bewaarstrategie opgesteld te worden. O.a. het vastleggen 
van fiinctionala eisen van digitale archiefbescheiden die 
specifiek gedrag vertonen maakt hier onderdeel van uit. 

Formuleren strategic hoe om te gaan met achterstanden 
en vemietiging 

In 2015 is een start gemaakt met de inventarisatie van de 
soorten achterstanden en de omvang. In 2016 moet 
vervolgens een strategic geformuleerd worden hoe we hier 
mee om moeten gaan. 

Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor 
archiefruimten 

Een calamiteiten-en ontruimingsplan voor archiefruimten 
is niet aanwezig en/of dient geactualiseerd te worden. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De doelen voor 2016 moeten gepland en geprioriteerd worden in het jaarplan DIV voor 2016. Een goede bawaking van 
de planning en sturing op de te behalen resultaten is hiervoor noodzakelijk. 
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4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Gemeente voldoet voor wat betreft. risicovoUe vth-taken in voldoende mate aan de beoordelingscriteria: 
Beleid, probleem- /risicoanalyse 
1. Actueel beleid (minimaal vergunningen- en handhaving-beleid inclusief brandveiligheid, protocol bouwplantoetsing, 
bodembeleid) en probleem- en risicoanalyse (<4 jaar) is besehikbaar voor GS. 
2. Beleid bevat doelen en prioriteiten, ambitieniveau is in lijn met capaciteit. 
3. Beleid en probleem- en risicoanalyse besteedt aandacht aan de onderkende Wabo-risico's (asbest, verontreinigde 
grond, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid) en is duidelijk 
over wat de specifieke gemeentelijke risico's zijn. Tevens wordt in kader toezicht en handhaving aandacht besteed aan: 
veiligheid/ gezondheid, landschap, natuur en cultuurhistorie. 

Jaarprogramma 
4. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vth-taken vastgesteld door B&W en besehikbaar voor GS. Het programma 
wordt bij da begroting aangeboden aan de raad. 
5. Het uitvoeringsprogramma heeft duidelijke relatie met risico's, doelen, prioriteiten en evaluatie vorig programma. 
Beschikbare middelen toereikend voor uitvoering. 
6. In het uitvoeringsprogramma zijn v.w.b. vergunningverlening in ieder geval de systematiek en werkzaamheden voor 
het actueel houden van vergunningen voor risicovoUe activiteiten beschreven. 

Jaarverslag 
7. Bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma en rapportage (art. 
7.7 Bor) aangeboden aan de raad en is hat besehikbaar voor GS. 
8. Jaarverslag bevat duidelijke conclusies over mate van uitvoering uitvoeringsprogramma, de bijdrage aan beleidsdoelen, 
de beheersing van risico's en of beleid, prioriteiten en/of programma bijgasteld dienen te worden. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Da beoordeling vindt plaats vanuit het besehikbaar hebben van een actueel beleid, een jaarprogramma en vervolgens een 
evaluatie over het uitgevoerda programma. Daarnaast wordt beoordeeld of de raad en GS van de provincie (tijdig) zijn 
geinformeerd over bovenstaande onderdelen. Op basis van deze criteria komen wij tot de conclusie dat wij goed scoren, 
met uitzondering van het tijdig opleveren van het jaarverslag aan de raad en GS. We hebben ons beleid en de uitvoering 
van onze risicothema's op orde. Dit zal ook voor 2016 gelden. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
We zullen de termijnen voor het leveren van het jaarverslag goed bewaken en een ruimere tijd reserveren voor de 
bestuurlijke beoordeling en vaststelling van de verslaglegging. 

5 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Het interbestuurlijk toezicht (IBT) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening richt zich in eerste instantie op de 
actualiteit van beheersverordeningen en bestemmingsplannen. Het toezicht op het op tijd vaststellen van het 
uitvoeringsprogramma en jaarverslag vindt plaats in het kader van de Wabo. 
Het interbestuurlijk toezicht op het terrein van de ruimtelijke ordening gaat nadrukkelijk niet over het toezicht op de 
naleving van de provinciale belangen zoals deze zijn verwoord in het Provinciaal omgevingsplan en Provinciale 
omgevingsverordening (POP en POV). Voor zover sprake is van provinciale belangen worden de mogelijkheden van de 
Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening ingezet en niet het middel van interbestuurlijk toezicht. 

Bestemmingsplan an beheersverordening: 
1. Voor het gehele gemeentelijke grondgebied gelden actuele, aan de regels van rijk en provincie aangepaste, 
bestemmingsplannen/beheersverordeningen. 
2. Over de uitvoering van de Wro-taken in het voorafgaande jaar is verslag gedaan aan de gemeenteraad. Dit jaarverslag 
is bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden en is tevens besehikbaar voor GS. 

Bestuursrechtelijke handhaving: 
1. Het beleid voor da bestuursrechtelijke handhaving in hat kader van de Wro is uitgewerkt in aan uitvoeringsprogramma 
voor het komende jaar. Dit uitvoeringsprogramma is bij de begroting aan de raad aangeboden en is besehikbaar voor GS. 
2. Over de bestuursrechtelijke handhaving in het kader van de Wro in het voorafgaande jaar is verslag gedaan aan da 
gemeenteraad. Dit jaarverslag is bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden en is 
tevens besehikbaar gesteld aan GS 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
De gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over bestemmingsplannen alsmede een beheersverordening. Het 
overgrote deel daarvan is actueel (minder dan 10 jaar oud); van de andere bestemmingsplannen zijn de meeste op basis 
van artikel 3.1, derde lid, Wro verlengd. De geactualiseerde en verlengde bestemmingsplannen dekken de risico's af Bij 
de gebieden die nog niet belegd zijn met een (actueel) bestemmingsplan doen de risico's zich niet voor. Voor deze 
gebieden bestaat een operationeel herzieningsprogramma. 

Volgens de normen van de provincie voldoet de gemeente matig aan de wettelijke verplichtingen uit de Wro. Dit komt 
omdat de provincie de lat heel hoog legt voor het oordeel "goed'. Daarvoor moet namelijk echt volladig aan alle eisen 
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voldaan zijn: het gehele gemeentelijke grondgebied moet belegd zijn met actuele bestemmingplannen en 
beheersverordeningen waarin alle risico's voor gezondheid (geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit), (exteme) veiligheid 
en cultuurhistorie/archeologie afgadakt zijn. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De verbeteractie om uiteindelijk da status 'goed' te verwerven bestaat uit het afronden van het actualiseringsprogramma 
zoals afgesproken met de gemeenteraad. Daarnaast voorziet het actualiseringsprogramma in het tijdig vernieuwen van 
bestemmingsplannen: dus voordat de leeftijd van 10 jaar bereikt is. Daarmee wordt voorkomen dat opnieuw een 
achterstand wordt opgelopen. 

6. Monumenten en archeologie 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Indicatoren beleid: 
1. De vastgestelde of in procedure zijnde bestemmingsplannen (binnen de wettelijke termijnen) zijn voor het hele 
gemeentelijke grondgebied Maltaproof en alle (rijks) beschermde stads- en dorpsgezichten zijn erin opgenomen. 
2. Da gemeente heeft voor de gebouwde rijksmonumenten een monumentencommissie die voldoet aan artikel 15 van de 
Monumentenwet. 

Indicatoren Vergunningen en adviezen 
3. Er is voor de gebouwde rijksmonumenten een openbaar en compleet register van verleende omgevingsvergunningen 
(als bedoeld in art. 20 Monumentenwet) en er wordt voldaan aan de termijnen waarbinnen verleende vergunningen in het 
register moeten zijn opgenomen. 
4. In alle wettelijk verplichte gevallen voor gebouwde rijksmonumenten wordt advies gevraagd aan de 
monumentencommissie. 

Indicatoren Toezicht en handhaving 
5. Op alle incidenten is passende actie ondemomen. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
M.b.t. incidenten (meldingen van voorvallen die kunnen leiden tot het vaststellen van een overtreding van de 
Monumentenwet) is niet in alle gevallen passende actie ondemomen. De handhaving behoeft daarmee verbetering. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
Wa hebben onze werkprocessen voor toezicht verder verbeterd. We hebben een handhavingsbeleidsplan en we gaan 
werken met verbeterde uitvoeringsprogramma's voor toezicht en handhaving. Daarmee willen we de kwaliteit en 
intensiteit van de handhaving beter borgen. 
We hebben een registratiesysteem, inclusief een uitgebreide workflow voor de vergunningverlening en handhaving. 
Mede hierdoor zijn we in staat om een kwalitatief goede vergunningverlening te borgen en onder andere een jaarlijks 
overzicht van de verleende vergunningen te geven. 
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Bijlage 14 Berekening EMU-saldo 
Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo, an wel voor drie jaren: 
een raming voor het begrotingsjaar zelf (2016), een prognose voor het vorig begrotingsjaar (2015) en een raming voor het 
jaar volgend op hat begrotingsjaar (2017). 

[a] Centraal Bureau voor de StaOstiek 
^ Sector Overlieidsfiiancieit en consumentenpnjzen, toir B2-081 
Hi Afitwoordnummer 2S000,2490 XA Den Hug 

Vragenlijst 

Gen '" 

Jaar: 

Bestandsnaam: 

IGronii^n 
| M 1 4 
p 1 6 

»15 

mm 
Volgens (ealisate 
tot en met sepi 
2015. aangewjid 

met raming 
ende penode 

m begroting 2016 

1 Exploit^iesalda voor toevoegiflg aan c.q. onttrekking uit resen/es -85 6 3 0 B 18.8871̂  3.76<1 
{zie BBV. artikel 17c) 

2 Afechrijwngen ten teste van de exploitSie bl] 32.503jB| 35 482 35 000 

3 Bfuto dMatles aan de post voorzieningen ten laste v»i de 2 802 2.800 
exf^oi t^ 

iS'MII 
4 investeringen in (im)mMerlele vaste activa Ae op de bdans worden af 44 000 44 000 

geactiveerd 

5 Baten uit tiijtfragen vai andere overheden, de Europese Unie en bij 68 000 -13 000 
ovetigen, die niet op de exptoit^ie zijn verantwoord en niet at in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

6 DesinvBsteringen in (imjmaeriele vaste activa: 
Baten uft desinvestermgen In {im)m£erie)e vaste activa (tegen bi| 
verkoopprijs), voor zover niet op exploHatie verantwoord 

7 Aankoop van ^ond en de uitgavKi aan bouw-, wooniijp maken e.d. 3S 20.112BI 23 900 52.4521 
(aileen tr^sacties derden iRe niet op de exploits staan) i i i l i • 

3 B^en bouwgrondexploit^e: 
B^en voorzover transs:ttes niet op exploibtie verantwoord 21 454 13 280 

9 Lasten op bal»ispost Voorzieningen voorzover deze transacties 0 3.974 4.186 
met derden betreffen 

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 m W •' 
gerK>emde exptoit^te topen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reseives (inclusief ftmdsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder een van bovenstaande posten 

11 Verkoop van effecten: 
a Gaat u eiecten verkopen? (ja/nee) 
b Zo ja is tnj verkoop de venwachte boekwinst op de exploit^ie? 

Ola QtKe Q}^ Qnee 11 Verkoop van effecten: 
a Gaat u eiecten verkopen? (ja/nee) 
b Zo ja is tnj verkoop de venwachte boekwinst op de exploit^ie? K 

Berekend EMU-saldo J 3J.i 31 -45 .6 :»J -43.722 

Toeiiehting: 
Als gevolg van Europese regelgeving mogan EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% 
van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid 
en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwal op een andere manier dan het baten-
lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen 
bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende 
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begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Groningen voor 2016 
komt uit op -45,6 miljoen euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 45,6 miljoen euro groter zijn de inkomsten. 
Om hun EMU-saldo te kurmen monitoren worden voor gemeenten en provincies jaarlijks individuele EMU-
referentiewaarden gepubliceerd. De minister van Financien is nog in overleg met de provincies, da gemeenten en de 
waterschappen over de EMU-norm voor 2016 en 2017. Op dit moment zijn de individuele EMU-referentiewaarden 
daardoor nog niet bekend. Het rijk is verder met de decentrale overheden overeengekomen dat gedurende deze 
kabinetsperiode bij overschrijding van de -0,5 procent BBP geen sancties zullen worden toegepast. 
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Bijlage 15 FinaHcicle begrippen en afkortingen bij de begroting 
A 

ACG Astmnatiaerinsscmtisra G n n t o ^ 

ACL Activitaten Centflan Jjemet&ixg 

A S l Algemene ^alkatietraerve 

AOIC Afaiiustmtieve Otgaoisiti^ Istafue Ontnile 

APPA Al§smsnePeam>eaamt Politieke Attiltteturen 

APV" . Afeametla Pbatsdijfcs Veroffiteiiit® 

ARCG Aft^lvarrajJeriiigRigio Centraal ( k ^ m i f ^ 

ARC Amljt enaran Raglemeat Gaming 

ASHG Ajviai - m Stamfmat Hmselijk seweU 

AVA Algemene Veisaieriflg van AandaettioBderi 

AWBZ - " ^ ^ ^ ^ "̂ '̂ ^ BijzDnaa-s Zisktakoslen 

B 

B&V Beheer en Verkeer 

BAG Bssisr^istiatia Adr«»en en Gebimren 

BBL Bero îdbtseleideiaie leeiwi^ 

BBV Beslntt Begrotmg en VntBtKootSag 

BBZ Beiliiit Ujttandsverlaiuig ze^&tao^^n 

BCP BTW Con^wimtia Fonds 

BDU Bfe& Doel Uitkering 

BE\1 Beslmt IxteiBe VeiligtHBiliiriditin^ 

BIBOB Wet teforiaring iflt«sriteitAe«ofWingm door bet openkuffl^^ 

BIMA. BionenstadKbiugaftient 

BIZ BgremfeiiB^bots 

BNG BankNedeil^idieGemae&tan 

BOL BenM^ofilHfeafeLeaw^ 

BOP BagaOntwTricritTiggerMteRiieaMinaTOorki^et^ 

BORG Behea Opaiaat S u n ^ GniaaigeB 

BRP B^isre^ittatiePetsoaea 

BSO ^liimssiiaoh&opfisss 

BTW BalastmgTc^evoegieWaanie 

BUIG BmAliBg van mtlraringai tntaMnensroorzietting aan fameantaa 

BV Beslotai VannoottcS^ 

BWS Besbit Woninsgebooden MaiiSta 

BZK BinnenlamiK Zaken ea Koanktijkrelatia 

C 

CAO Cotteciieve Arlsdtevereeikonnt 

CSK Centrum Bed^et^ Kumit 

CBS Centraal Bitmn Statistiek 

CCC Creative City Challange 

CER Compennite Eigen Rinco 

CIZ Cmtrsm Mic2tiMt.dlkig Zorg 

ao C^tra voor an Gei i 

COELO Centrum voor onderzoek \̂ 2n (fe economii ! van !fe l^ers over,hafen 

CPB Centraal Ptan Bureas 

OK) CoUectief Particulier Oixiraditsevetscli^ 

C\' Coaim3n£taife vennoot$cli^ 

CVAH Centrale Veren^ing voor AmMante Hamiel 

CV\'K Cdtiajf Waarden Kaart 
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DUO 

i 
ECB 

EEV 

Uttvoermg Onder^js 

Earoiiese Centrak Bank 

^"^•^q^rl Enrifoagientjlly Fliendly VdiicJe 

fmplnrinir Mmiipniniil bfermatioo Syiteot 
F 

F&V 

Fnx) 
FLO 

FPU 

Fte 

FUWA 

Financien en VetlizhaisS 

Financiering Decentrale 0%'erheden 

Fnoctioneel Î eefti)daoottb(g 

F I I K M Pcoaoea ea Uittreden 

•.me ^uivalant 

Functiestaaniering 

C 

Oi ~ Netrak van 37 (middel>erote steden 

G.AZ Groningen Airport Eelde 

GOC CKKuagen City CluSi 

GQ Groningen Confrcins InttitRit 

GEKAI Gronl&^isloitatieM^scih^^jMeefst;^ 

GF Geiiieante FonA 

GGD Gemeenschappelijfcs GezDn<̂ .ei<Bdian3l 

GGZ Geeitelijke Gezondbeiiizoig 

GHOR G«. ' 'efteoin^ofgmisatis in de R^io 

GKB Groningar KfSiJtel Bank 

GMT Groningen iCanagamant Team 

G 8 E K X ) tinmlmgm^ ITaAty* Smmrm P ^ n j i y y i ^ a 

GViTC Groninget Woonkwaliteit 

H 

HANNN 

HLZ 

HKM 

Ha^kjr AtMos Netweric Nootd Nederland 

Ebrvamuic L I I I | A B ^ Zots 

Ebstan Saaeardi MatBoement 

I 

I&A 

ICT 

IWjaan 

IHP 

m 
lOAW 

lOAZ 

IRC 

J5V 

IWCN 

rtiiatie en Automatisartng 

IfffiKinatie- en comrarajicatietaclmologia 

lostrocm en Doofitnxmi 

Integcaal Hmsrosting^klan 

Intarpro-.-inciaal Os-erlag 

Wet JfAivmmiminMm îm^ Osdere en gedeeltelqk AxbeiAocgeacliikte Werkkize icierknemer 

Wet Inkonreoivoorzieaiflg Oadm «o gidMttelyk AideidKmgeieiukte fe«iQen Zeltondige 

latema Rekenir^ Conrant 

Xnvateringsbcdgit Stsdetijka Vemiaijising 

laterr, 

J 

JGZ 

K 

¥i\% 

KVO 

L 

Kamer -van I 

T >ii||itiiiijihtii<titniiitin[ 
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s 
SENSE 

SES Stadelijfce Ecolonsdia Stnsctisiar 

SISA 

mc 
Sir;-: ,:igle A r f t 

Stichttng Kt^eropvang Stad Gcooin^si 

SLOK Stuiralering Lofcale Klimaatinitiatieven 

ssn Sociaa! Medtsiha IniHcatia 

SMT Scc:::. Tsams 

SNN Samenwerfctngsvetfand Noori Naslerland ' 
SO Sp^̂ iaal Qnderwiji 

.SOA 

SOOG 

Sekrae^ Overdraâ baca Aandoening 

SteddijkOvertagOciSerankKtSeiiGroniaian . . 

SPT Salward, p^depoal en Tranisijk 

SSC Shared Service Centre' 

STIP Stem- en Informatiepnnt 

SVn MnadefUcrfoDdi VnOalinaivaitiag NedelaDdae Gemeenten 

T 

TOS 

U 

UG Uitgezett̂  :i|an 

UMOJ Univaratair Ms&tth Ontnan Groningen 
XJWV 

V 

VGF. 

\ W VoU: 

\mo V:oc: m Bero^»onden»ijs 

•vNG Va-eo^ii^ Neferlamfce Gemeenten 

vm Vendavinaszorg Noterd Nefarland 

VwHeheiihresio 
VSD VernieiKsing Sodaal Domem 

\-so Vocr»f.:*s S.peciaal Ondanrijs 

vsv Voc: rolverlaten 

Verenigtng van Ei^nafBi -

WE-programma Voor- ea. Vsas, • : iiatie 

VTVS lAoiitene vanV'^^"u\J\wiA Wrizijn MSport 

w 
W&I Werk en InfcoBWin 

WABO Wel A%anj«ie B^jata^an C- i.cht 

Wajong Wet werk an aAeidKMi: :.!,;apten 

WAO Wet op de »t<»«i"i<«nm««ftHlrtti»iitm»ra»1r«.r<n; 

WEW WaaAorg:c . :, a Woning 

WGA WerkbervattinE Ailiei^^eaclukten 
UTA Wat Werk en inkomen naar 'atfcaidiveimof en 

Wet KioJaropyang 

mio Wet MaatschappeUike Ondarsteuning 

WNT Wat Hormarii^ Topinkomens 

woz WaarderingOnf. .'•ran 

WSNP Ws: ."atiairlijkB Peraonan 
WSR Weffcniaa-: port anlecraatie 
WSW Wat Sociale Werkvoomaning 

WtC! Wet tageffloetknming chroniMii aafcen an gehanjicapten . 
WW WarklooAatds Wet 

Wet W»rk an Bij it and 

Z 

Zojg In Natwa 
Zwderzeelijn' 
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Gemeente 

Onderwerp Erratum gemeentebegroting 2016 

Steiier M. Schenkel-Bosma 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 64 79 Bijlage(n) 2 Onskenmerk 5 3 4 1 2 0 4 

Datum 0 3 - 1 1 - 2 0 1 5 Uwbriefvan Uwkenmerk 

Geachte beer, mevrouw, 

Uw raad bespreekt op 4 en 11 november 2015 de gemeentebegroting 2016. 
Ondanks de zorgvuUigheid waarmee de gemeentebegroting 2016 is opgesteld, zijn er 
toch enkele fouten in de begroting geslopen. De fouten en de voorgestelde verbeteringen 
staan in bijgaand erratim De fouten zijn niet van invloed op het geschetste beeU. 

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de beskiitvorming over de 
gemeentebegroting 2016 in uw raad van 11 november 2015. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijlage 1: erratum begroting 2016 

1. Website programma 1 tabblad extra beleid/PDF pagina 24 

Er staat: 
Actualisatie tekort WIMP 
Op het terrein van de SW uitvoering doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden 
tot een tekort. De eerder geraamde omzetdaling is groter dan verwacht (nadeel 653 
duizend euro), het subsidietekort neemt sterker toe dan verwacht (438 duizend euro) en er 
zijn bedrijfsvoeringstekorten (372 duizend euro) ontstaan. De sterkere omzetdaling leidt 
tot een structured tekort van 653 duizend euro vanaf 2016 waarvoor we extra middelen 
beschikbaar stellen. Voor het oplossen van de bedrijfsvoeringstekorten stellen we 
eenmaUg in 2016 372 duizend euro beschikbaar. Het subsidietekort dekken we uit het 
participatiebudget. 

Dit meet zijn: 
Actualisatie tekort WIMP 
Op het terrein van de SW uitvoering doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden 
tot een tekort. De eerder geraamde omzetdaling is groter dan verwacht (nadeel 653 
duizend euro). Daarnaast is er een bedrijfsvoeringstekort van 672 duizend euro. Het 
participatiebudget biedt onvoldoende dekking voor deze tekorten doordat dit budget 
wordt belast met het subsidietekort dat met 438 duizend euro toeneemt en in totaal 7,238 
miljoen euro bedraagt. We stellen vanaf 2016 structureel 1,325 miljoen euro beschikbaar 
om het tekort als gevolg van omzetdaling en het bedrijfsvoeringstekort af te dekken. 

2. Website programma 2 tabblad extra beleid, boekwerk/PDF pagina 41 

Er staat: 
In het overzicht continuering extra beleid in programma 2 Economic en werkgelegenheid, 
is voor de jaren 2018 en 2019 bij de deelprogranmia's 2.3 en 2.4 per abuis een onjuist 
bedrag opgenomen. Bij beide deelprogramma's staat in het overzicht voor deze jaren een 
bedrag van 350 duizend euro. 
Continuering extra beleid voorgaande jaren 
Dp nr. 
2.1 Nieuw economisch programma 
2.2 Nieuw economisch programma 
2.3 Nieuw economisch programma 
2.4 Nieuw economisch programma 

Dit meet zijn: 
In onderstaand overzicht worden de correcte bedragen weergegeven. Op deelprogranmia 
2.3 wordt structureel 850 duizend euro beschikbaar gesteld. Op deelprograrmna 2.4 wordt 
structureel 100 duizend euro beschikbaar gesteld. 

2017 2018 2019 
700 700 700 
350 350 350 
850 350 350 
100 350 350 
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Continuering extra beleid voorgaande j'aren 

Dp nr. 2016 2017 2018 2019 

2.1 Nieuw economisch programma 700 700 700 700 

2.2 Nieuw economisch programma 350 350 350 350 

2.3 Nieuw economisch programma 850 850 850 850 

2.4 Nieuw economisch programma 100 100 100 100 

De aangepaste bedragen zijn wel als zodanig verwerkt in de saldi en daarmee niet van 
invloed op het geschetste beeld. 

3. Website programma 3 onderwijs onder flnancien, boekwerk/PDF pagina 72 

Er staat: 
Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen handhaven stellen we 
structureel 200 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen. Het resterende tekort 
vangen we op binnen de intensiveringsmiddelen voor het thema 'Leren' die structureel 
beschikbaar zijn gesteld bij de begroting 2015. 

Dit meet zijn: 
Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen blijven handhaven stellen 
we structureel 400 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen. 

4. Website programma 8 deelprogramma jongerenhuisvesting - effectindicatoren / 
PDF pagina 158 

De kop van de laatste kolom in de label is niet correct. 

Er staat: 
Beoogd 2016 

Dit meet zijn: 
Beoogd 2017 

5. Website programma 1 t/m 11 en programma 14 bezuinigingen / PDF pagina 26, 
42,62,76,103,114,128,153,176,190,213 en 241 

Er staat: 
Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
Deze bezuiniging staat in deze begroting nog geparkeerd op programma 12. Deze moet 
nog worden verdeeld over de verschillende programma's, waaronder dit programma. 

Dit is niet correct. De bezuiniging is namelijk wel verwerkt in het totaal van de baten en 
de lasten per programma, maar is in de tabellen waarin per programma inzicht wordt 
gegeven in de bezuinigingen nog niet verwerkt. 

Dit moet zijn: 
Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
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Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon-
en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 
miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende 
prograimna's. 

De aangepaste tabellen zijn opgenomen in bijlage 2. 

6. Website programma 12 tabblad bezuinigingen / PDF pagina 225 
Deze aanpassing vloeit voort uit de aanpassingen onder punt 5. 

Er staat: 
Dekkingsbron./bezulnlging 2015-2018 per deelprogramma 2016(1) 2016 (s) 2017(1) 2017(5) 2018(1) 2018 (s) 

12 College en raad 
12.1 College en raad 
12 Uitstel vervanging Herewegviaduct 
13 Verhoging dekkingsgraad tarieven 
17Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
200pbrengst ruil incidenteel structureel geld 

900 

2.500 
14.400 

1.200 
90 

Dit moet zijn: 

12 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma 2016 (i) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

College en raad 
12.1 College en raad 
12 Uitstel vervanging Herewegviaduct 900 1.200 

13 Verhoging dekkingsgraad tarieven 90 

17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 62 
200pbrengst ruil incidenteel structureel geld 14.400 

7. Website paragraaf Integraal gebiedsgericht werken/PDF pagina 250 

Er staat: 
Voor de jaarschijf 2016 willen we voor de Gebiedsagenda een bedrag van 5,7 miljoen 
euro reserveren. Conform het Coalitie-Akkoord zal dit budget (met name) worden 
bewerkstelligd door herallocatie van beschikbare middelen. Vanuit de nieuwe middelen 
zal aanvuUend € 500.000 worden bijgedragen. 

Dit moet zijn: 
Voor de jaarschijf 2016 willen we voor de Gebiedsagenda een bedrag van 5,7 miljoen 
euro reserveren. Conform het Coalitie-Akkoord zal dit budget (met name) worden 
bewerkstelligd door herallocatie van beschikbare middelen. Vanuit de nieuwe middelen 
zal aanvullend 1,0 miljoen euro worden bijgedragen. 

8. Website paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing/PDF pagina 288 

Er staat: 
Oeverbeschoeiing: 
De kademuren en beschoeiingen van de Groninger watergangen zijn op diverse plaatsen 
toe aan groot onderhoud of vervanging. De budgetten voor het reguliere onderhoud van 
deze beschoeiingen voorzien niet in deze grote uitgaven. Op 
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Dit moet zijn: 
Oeverbeschoeiing: 
De kademuren en beschoeiingen van de Groninger watergangen zijn op diverse plaatsen 
toe aan groot onderhoud of vervanging. De budgetten voor het reguliere onderhoud van 
deze beschoeiingen voorzien niet in deze grote uitgaven. Op basis van een risicoanalyse 
werken we vanaf 2007 aan een gefaseerde aanpak van de verschillende knelpunten. In dit 
risico is ook de kadeophoging, ten behoeve van meer waterberging voor de beide 
Waterschappen, opgenomen. 

9. Website bijlage berekening EMU-saldo, boekwerk/PDF pagina's 415 en 416 
Na afronding van de begroting heeft uw gemeente een brief ontvangen van de VNG over 
het EMU-saldo voor 2016. Hierin staat dat het EMU-tekort voor de decentrale overheden 
in 2016 wordt verlaagd naar -/- 0,4% BBP (was -/-0,5%). 

Er staat: 
De minister van Financien is nog in overleg met de provincies, de gemeenten en de 
waterschappen over de EMU-norm voor 2016 en 2017. Op dit moment zijn de individuele 
EMU-referentiewaarden daardoor nog niet bekend. 

Dit moet zijn: 
Het EMU-saldo voor de decentrale overheden in 2016 bedraagt -/-0,4% BBP. 
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3 

Bijlage 2 - aangepaste tabellen programma 1 t/m 11 en programma 14 bezuinigingen 

Programma 1 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 25 

Er staat: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma 2016 ( i l 2016 (s) 2017 (!) 2017 (s) 2018(1) 2018 (s) 

01 Werk en Inkomen 
01.1 Werk en activering 
1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort 5.600 5.000 445 

2 Terugdringen uitvoeringstekort iederz 350 

01.2 Inkomen en armoedebestrijding 
3 Actualisatie budget BUI6 3.000 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezulniglng 2015-2018 per (deel)programma 2016 (i) a»6|5) 2017 (i) a)17(s) 2018 (i) 2018 (s) 

01 Werk en Inkomen 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
01.1 Werk en activering 
1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort 
2 Terugdringen uitvoeringstekort iederz 
01.2 Inkomen en armoedebestrijding 
3 Actualisatie budget BUIG 

Programma 2 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 42 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 201S-2018 per (deel)programma 2016 (i) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

02 Economie en werkgelegenheid 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 

Programma 3 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 62 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbton./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016(1) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

03 Onderwijs 
17Geen interne compensatie voorloon-en prijsstijgingen 38 
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Programma 4 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 76 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016 (i) 2016 {s) 2017 (i) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

04 Welzijn, gezondheid, zorg en vemieuwing sociaal domein 
17 Geen interne compensatie voor loon-en prijsstijgingen 320 

Programma 5 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 103 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deet)programma 2016(1) 2016 (s) 2017 (i) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

05 Sport en bewegen 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 107 

Programma 6 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 114 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Oekkingsbroa/bezulniging 2015-2018 per (deeQprogramma 2016(1) 2016 (s) 2017 (i) 2017 (s) 2018(i) 2018 (s) 

06 Cultuur 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen f H H H H j i B 2̂1 

Programma 7 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 128 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016 (i) 2016 (s) 2017 (i) 2017 (s) 2018 (i) 2018 (s) 

07 Verkeer 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 32 
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Programma 8 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 153 

Er staat: 
Dekkingsbron./bezuiniging ^15-2018 per deelprogramma 2016(1) 2016(5) 2017(1) 2017 (s) 2(08(1) 2018 (s) 

08 Wonen 
08.7 Overig wonen 
8 Vrijval ISV-middelen 5 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016 (i) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018(1) 2018 (s) 

08 Wonen 
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
08.7 Overig wonen 
SVrijval ISV-middelen 

102 

500 

Programma 9 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 176 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)prograinina 2016 (i) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018(1) 2018 (s) 

09 Kwaliteit van de leef omgeving 
17 Geen interne compensatie voor loon-en prijsstijgingen 

Programma 10 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 190 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016(1) 2016 (s) 2017(1) 2017(s) 2018(1) 2018(s) 

10 Veiligheid 
17Geen interne compensatie voorloon- en prijsstijgingen 234 

Programma 11 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 213 

Er staat: 
Geen tabel. 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)pr(gramtna 2016 (i) 2016(s) 2017(1) 2017(s) 2018(i) 2018(s) 

11 Stad en Stadhuis 
17 Geen interne compensatie voor loon-en prijsstijgingen 104 
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Programma 14 tabblad bezuinigingen - PDF pagina 241 

Er staat: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma 2016 (i) 2016 (s) 2017(1) 2017 (s) 2018(1) 2018 (s) 

14 Algemene ondersteuning 
14.1Aigemene ondersteuning 
16 Outsourcing ICT 

2016 (i) 2016 (s) 

5.000 

Dit moet zijn: 
Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma 2016(1) 2016 (s) 

863 

2017(1) 2017 (s) 2018 (i) a>18(s) 
14 Algemene ondersteuning 

17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen 
14.1 Algemene ondersteuning 
16 Outsourcing ICT 

2016(1) 2016 (s) 

863 

s.ooo 
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/ Gemeente 

\jr©nmgen 
Beantwoording vragen en toezeggingen vanuit raadscies d.d. 

Onderwerp 4 november 2015 ontwerpbegroting 2016 

Steller Froukje Bouma/Saskia Zwiers 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 8603 Bi)lage(n) 

Datum 10 -11 -2015 Uwbriefvan 

Ons kenmerk 5 3 5 5 7 2 1 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Op 4 november 2015 besprak u in de diverse raadscommissies de 
ontwerpbegroting 2016. Voor zover wij de vragen die u ons daarbij stelde 
niet ter plekke konden beantwoorden, treft u onze reactie hierbij aan. Ook 
vindt u in deze brief een overzicht van de toezeggingen, die wij uw raad 
daarbij hebben gedaan. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Algemeen 

Wat betekent de bezuiniging 'deels niet compenseren van loon- en 
prijsstijgingen' voor de doelstellingen van de programma's uit de begroting? 

Deze bezuiniging, voortkomend uit ons het coalitieakkoord, realiseren we 
door efficiencymaatregelen. Deze laten de doelstellingen van de 
programma 's ongemoeid. 

Ter nadere toelichting plaatsen wij nog een kanttekening hij het specifieke 
geval van het Programma Veiligheid. Hier is sprake van een bezuiniging van 
234 duizend euro. In het financieel meerjarenbeeld ontvangt het programma 
Veiligheid echter een klein bedrag van 6 duizend euro, omdat de 
veiligheidsregio een eigen compensatie methodiek heeft, zodat het per saldo 
om een bezuiniging van 228 duizend euro gaat. 
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Gemeente 

Onderwerp Begroting 2016 

Programma 1 Werk en Inkomen - Commissie Werk en Inkomen 

Zijn de 'beschutte werkplekken nieuw (P-Wet)' voor onder andere ex-
Wajongers ook beschikbaar voor thuiswonende 'potentiële wajongers'? 

De doelgroep van de Participatiewet is breder dan diegenen die recht op een 
bijstandsuitkering hebben. Iedereen, die ertoe behoort, kan onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor een dergelijke werkplek. Dit geldt 
dus ook voor (thuiswonende) jongeren die geen recht hebben op een 
bijstandsuitkering of deze niet hebben aangevraagd. 

Onze consulenten zijn dit jaar gestart met de zogenaamde "Route Arbeid", 
waarbij zij samen met de stage coördinatoren van de PRO/VSO scholen en 
het UWV de leerlingen vanaf\16-17 jaar in beeld brengen, die het profiel 
arbeid hebben. 

Jongeren, die zich niet bij ons melden voor een uitkering en die we niet via de 
scholen bereiken, hebben we onvoldoende in beeld. Zoals we in de begroting 
hebben aangegeven zijn we op het gebied van jongeren bezig met een 
integrale aanpak die naast 'werk' ook 'onderwijs' en 'zorg' omvat. Met als 
doel kwetsbare jongeren beter te ondersteunen. Hierover wordt u op een later 
moment geïnformeerd. 

Programma 5 Sport - Commissie Onderwijs en Welzijn 

Hebben we bij het Programma Sport, net als bij het Programma Cultuur, de 
ambitie om op het terrein van breedtesport een top-5 positie in te nemen? 

Zo 'n specifieke positiebepaling op landelijke schaal is binnen Sport niet goed 
mogelijk. Anders dan bij Cultuur, kunnen we voor het terrein van 
breedtesport stellen dat van concurrentie met andere steden nauwelijks 
sprake is. Onze ambities op dit terrein komen aan de orde in het (nieuwe) 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen (eerste kwartaal 2016). 

Programma 8 Wonen - Commissie Ruimte en Wonen 

Naar verluidt kan er geen gevolg worden gegeven aan het burgerinitiatief om 
speeltoestellen op het Ciboga-terrein te plaatsen, terwijl er wel budget 
beschikbaar zou zijn. Wat is hiervan de toedracht? 

We kunnen bevestigen dat er sprake is van een dergelijk initiatief en 
bovendien voldoende budget. We zijn nagegaan welke opties er open staan 
voor het inrichten van speelplekken. 
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Gemeente 

Onderwerp Begrotmg2016 x 

Over diverse mogelijkheden om tijdelijke speelvoorzieningen in te richten 
(tijdens de bouwfase) zijn we in gesprek met bewoners. Duidelijk is echter 
al dat zich daarbij praktische bezwaren voordoen, qua veiligheid (fietsers, 
water, bouwverkeer) en door kabels en leidingen, die realisatie lastig maken. 
Wij bezien de situatie nog opnieuw en zullen daar zo spoedig mogelijk op 
terug komen. 

Programma 9 kwaliteit van de leefomgeving - Commissie Beher en Verkeer 

Waarop is de omvang van de reserve bodemsanering gebaseerd? 

Het risico is berekend op 2,2 min euro met een kans van optreden van 75% = 
1,7 min euro. Het bedrag is gebaseerd\op de uitvoering van 2 saneringen. Het 
percentage is hoog, omdat nieuwe situaties zich kunnen voordoen los van de 
spoedlocaties. Het bedrag van 1,7 min euro is minimaal noodzakelijk om 
onvoorziene schadeclaims en saneringen op te kunnen vangen in een jaar en 
is ook de minimale omvang van de reserve bodemsanering. 

Zouden wij over de uitkomsten van de BORG-schouw op buurtniveau kunnen 
beschikken? 

De toegepaste onderzoeksmethodiek ondersteunt alleen op een hoger 
schaalniveau een gedegen interpretatie. Uitspraken op een lager 
schaalniveau (de buurt) met een zelfde betrouwbaarheidsmarge 
veronderstellen een veel uitgebreidere dataverzameling. Dat is met de thans 
beschikbare inzet niet uitvoerbaar. 

Is het mogelijk oude indicatoren, die in de Begroting Nieuwe Stijl bij 
programma 9 niet meer zijn toegepast, bij de volgende begroting opnieuw te 
introduceren? 

Bij de dóórontwikkeling van de Begroting Nieuwe Stijl doet die mogelijkheid 
zich voor. 

Programma 10 Veiligheid - Commissie Financiën en Veiligheid 

Er wordt landelijk bezuinigd op Veilige Publieke Taak (VPT); heeft dit 
consequenties voor het beleid/ de inzet op dit terrein in Groningen? 

De landelijke bezuinigingen op VPT hebben geen invloed op ons lokaal 
beleid. 
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r^Gemeente 
Onderwerp Begroting 2016 
Bladzijde 4 m B i r n i n f f i g ^ n 

Het Rijk heeft het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld 
erkend en hier beleid voor ontwikkeld. Sluit Groningen hierop aan? 

Wij onderkennen dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk 
geweld. Bij trainingen voor het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld 
wordt deze relatie ook besproken. De dierenbescherming is gevraagd een 
training te geven over het signaleren van dierenmishandeling/ 
dierenverwaarlozing, omdat dit een indicatie kan zijn voor mishandeling of 
verwaarlozing van kinderen in hetzelfde huishouden. 

TOEZEGGINGEN 

Algemeen 

Uw raad stelt voor om andere Planning & Control producten, zoals de 
Voortgangsrapportages, meer in lijn te brengen met de Begroting Nieuwe 
Stijl, zodat de betreffende informatie op een meer continue basis beschikbaar 
komt. 

Wij nemen deze suggestie, die past in ons streven naar open source/open 
data, ter harte en zullen de mogelijkheden hiertoe in samenspraak met het 
audit committee van uw raad bezien. 

Uw raad verzoekt ons het Subsidieregister, dat zich vooralsnog beperkt tot 
subsidies, die via beschikkingen worden uitgegeven, uit te breiden. 

Wij gaan de mogelijkheden na om ook subsidies die op andere wijze worden 
verstrekt te registreren en kosten en baten op dit terrein inzichtelijk te maken. 

Programma 1 Werk en Inkomen - Commissie Werk en Inkomen 

U geeft aan geïnformeerd te willen worden over de inzet van het budget van 
400 duizend euro voor de voormalige ID-banen in de wijken. 

Wij zullen u hierover binnenkort per brief informeren. 
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Bladzijde 5 

Onderwerp Begrot ing 2016 

Gemeente 

\jmningen 

Programma 2 Economie - Commissie Werk en Inkomen 

Uw raad vraagt om de werkgelegenheidseffecten van start-ups in beeld te 
brengen. 

In de loop van 2016 zullen wij deze effecten in samenwerking met 
verschillende partijen in beeld brengen en u daarover informeren. 

Uw raad geeft aan geïnformeerd te willen worden over het congres 'Building 
the Future of Health'. 

Van 1-3 juni 2016 vindt de grote internationale conferentie 'Building the 
Future of Health' plaats in Groningen. De conferentie is een officieel 'side 
event' van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. 
Vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines op het gebied van de 
volksgezondheid buigen zich over de vraag welke bijdrage de gebouwde 
omgeving kan leveren aan een goed en gezond leven. Eind 2015 zullen wij u 
hierover schriftelijk informeren. 

Uw raad geeft aan behoefte te hebben aan inzicht in de effecten van de 
integrale campagne regiomarketing. 

We bereiden de campagne nu samen met de kennisinstellingen, bedrijfsleven 
en samenwerkingspartners in Stad en regio voor. Wij verwachten u hierover 
in het eerste kwartaal van 2016 meer te kunnen vertellen. 

U gaf aan nader geïnformeerd te willen worden over het budget voor 
handhaving tijdens koopzondagen en de eventuele budgettaire consequenties 
voor andere activiteiten. 

De precieze invulling bepalen we als de inzet over het afgelopen jaar begin 
2016 geëvalueerd is. U hoort dan nader van ons. 

Programma 7 Verkeer - Commissie Beheer en Verkeer 

Wij hebben u het rapport van de Grontmij inzake parkeren toegezegd, evenals 
een herijking van de Parkeervisie. 

U kunt beide documenten binnen afzienbare termijn, uiterlijk begin volgend 
jaar, tegemoet zien. 
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Gemeente 

Onderwerp Begroting 2016 

Voorts hebben wij u de Inrichtingsplannen in het kader van de Aanpak Ring 
Zuid (ARZ) toegezegd. 

De inrichtingsplannen Maaslaan, Vondellaan en het Zuiderplantsoen maken 
onderdeel uit van het hoofdbouwcontract ARZ. Dat betekent dat de aannemer 
aan wie het werk van ARZ wordt gegund, die onderdelen gaat uitvoeren. De 
aannemer zal - zodra het werk is gegund; dat is naar verwachting begin 
2016 - de plannen in overleg met belanghebbenden verder uitwerken. De 
aannemer stelt ook de fasering van de uitvoering op. 

Het plan Helpman wordt versneld uitgevoerd. Nadat het verkeersplan in 
september 2014 is vastgesteld, na de inspraak en consultatie van de raad, is 
dit plan de afgelopen periode in overleg met de scholen, bewoners^en 
bedrijven verder uitgewerkt. De planning is dat de uitvoering starti in het 
eerste kwartaal van 2016. De raad zal naar verwachting in december per 
brief geïnformeerd worden over de uiteindelijke uitwerking en de wijze 
waarop de omgeving (bewoners en ondernemers) is betrokken. 

In 2016 informeren wij u over de stand van zaken rondom de Green Deal 

Stadsdistributie. 

In de eerstvolgende vergadering van de commissie Beheer & Verkeer 
informeren wij u over de verkeersveiligheid in de Vinkenstraat, zoals u ons 
verzocht heeft. 

Programma 9 Kwaliteit van de Leefomgeving - Commissie Beheer en 
Verkeer 

Uw raad stelt voor openbare verlichting onder te brengen in de GRESCO. 

Wij omarmen de gedachte om duurzaamheidsaspecten nauwer te betrekken 
bij de openbare verlichting. Het Beheersplan Openbare Verlichting - thans in 
voorbereiding - biedt gelegenheid de concrete mogelijkheden daartoe te 
verkennen. In het eerste kwartaal van 2016 zullen wij u hierover per brief 
informeren. 
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Bladzijde 7 

Onderwerp Begroting 2016 

Gemeente 

groningen 

Programma 10 Veiligheid - Commissie Financiën en Veiligheid 

De nota Prostitutiebeleid wordt in januari met de commissie Financiën en 
Veiligheid besproken. 

In het eerste kwartaal van 2016 kan de commissie Financiën en Veiligheid 
een visie op de toename van verwarde personen verwachten. 

Paragraaf Duurzaamheid - Commissie Beheer en Verkeer 

Wij zeggen u toe u in december, of zo snel als in uw agenda mogelijk is, door 
middel van een bijeenkomst te informeren over de totstandkoming van de 
routekaart naar een energie-neutrale stad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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11 november 2015
Nr. 2a.
Gemeentebegroting 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015
(5290610);

HEEFT BESLOTEN:

I. de gemeentebegroting 2016 vast te stellen met in achtneming van de wijziging: 
 bij het deelprogramma werk en activering bij de prestatie-indicator uitstroom naar 

regulier werk bij beoogd 2016 “900” te wijzigen in “1000”;
II. de indeling van de programma’s conform inhoudsopgave in de gemeentebegroting 2016

vast te stellen;
III. van de beschikbare extra beleidsmiddelen 2016 een bedrag van 42,0 miljoen euro 

incidenteel en 7,3 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen voor knelpunten en 
intensiveringen zoals opgenomen in bijlage I Totaaloverzicht extra beleidsmiddelen van
de gemeentebegroting 2016;

IV. ter versterking van het weerstandsvermogen naar ratio 0,87 18,0 miljoen euro 
beschikbaar te stellen, onderdeel van de incidenteel extra beleidsmiddelen 2016;

V. voor dekking van de gemeentebegroting 2016 de dekkingsbronnen jaarschijf 2016 uit 
het overzicht dekkingsbronnen 2016-2019 zoals opgenomen in het onderdeel financieel 
perspectief in de gemeentebegroting vast te stellen;

VI. de kredieten voor routine-investeringen van directies beschikbaar te stellen conform het 
overzicht in hoofdstuk 4 “Investeringen en financiering” van het Financieel perspectief 
in de gemeentebegroting 2016;

VII. de gemeentebegroting 2016 overeenkomstig het gestelde in besluitpunt III wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Link naar interactieve website begroting 2016:  http://begroting2016.groningen.nl

http://begroting2016.groningen.nl/
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f ' Gemeente 

Raadsvoorstel \jroningen 
EMBARGO tot 2 oktober 2015,14.00 uur ^ 

Onderwerp Tarieven 2016 

Registratienr. 5260J<,') Steller/telnr. Arjan Hageman / 70 92 Bijiagen 12 Classificatie • Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder Schroor 
Raadscomnnissie 
F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de OZB-tarieven voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-

woningen vast te stellen op respectievelijk 0,1715%, 0,4601% en 0,3705%; 
II. de tarieven van de afvalstoffenheffing niet te verhogen; 
III. het tarief van de rioolheffing te verhogen van € 138,85 naar € 145,34; 
IV. de begrafenisrechten naast de loon- en prijscompensatie van 1,72% met 2,85% te verhogen; 
V. de precariobelasting naast de loon- en prijscompensatie van 1,72% met 6,65% te verhogen; 
VI. in de leges voor evenementenvergunningen een verdergaande differentiatie naar grootte van 

het evenement aan te brengen; 
VII. de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen naast de loon- en 

prijscompensatie van 1,72% met € 5,~ te verhogen-; 
VIII. de tarieven voor het parkeren bij parkeerautomaten met tien cent te verhogen; 
IX. het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting te verhogen van € 59,- naar € 60,--; 
X. het ligplaatstarief voor borrelboten vast te stellen op € 220,--; 
XI. het tarief voor standwerkersplaatsen vast te stellen op € 7,28 per strekkende meter; 
XII. op de tarieven van de hondenbelasting, het brug- en havengeld, het marktgeld en de leges de 

loon- en prijscompensatie van 1,72% toe te passen; 
XIII. de gemeentebegroting 2016 te wijzigen; 
XIV. de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor 

het jaar 2016 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2016; 
XV. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Deze tarievennota bevat de voorstellen voor de belastingtarieven 2016. Voor een meerpersoonhuishouden 
stijgen de belastingtarieven die samen de woonlasten vormen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) in 
2016 met 1,49%. Voor twee- en eenpersoonshuishoudens stijgen de woonlasten respectievelijk 1,62% en 
1,72%. Hiermee blijft de stijging van de woonlasten binnen de marge van het coalitieakkoord. Daarin is 
aangegeven dat de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot maximaal de loon- en prijscompensatie 
{1,72% in 2016). 
In de tarievennota is het voorstel opgenomen om de begrafenisrechten en de precariobelasting op het 
niveau van volledige kostendekking te brengen. Om dat te bewerkstelligen stelt het college een verhoging 
van de begrafenisrechten en precariobelasting voor van respectievelijk 2,85% en 6,65%. Verder bevat de 
tarievennota voorstellen over de leges voor evenementen- en omgevingsvergunningen, de tarieven van 
de parkeerbelasting, het ligplaatstarief voor borrelboten en het tarief voor standwerkersplaatsen. 

B&W-besluit d.d.: 29-09-2015 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

126

Aanleiding en doel 

Dit voorstel heeft tot doel te komen tot vaststelling van de belastingtarieven voor 2016. 

Kader 

Gemeentewet 

Financiele Verordening gemeente Groningen 2013 

Argumenten en afwegingen 
Hieronder treft u onze tariefvoorstellen voor het jaar 2016 aan. Het eerste deel van dit voorstel heeft 
betrekking op de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing). In het tweede deel zijn de overige 
tariefvoorstellen opgenomen. 

1. Woonlasten 

Uitgangspunt bij ons voorstel over de woonlasten is de afspraak uit het coalitieakkoord dat de stijging van 
de woonlasten in deze collegeperiode beperkt blijft tot maximaal de loon- en prijscompensatie. Daarnaast 
hebben we gezocht naar mogelijkheden om de sterke stijging van de rioolheffing op lange termijn te 
temperen. Bij de bespreking van het GWRP 2014-2018 leidde deze voorziene stijging bij uw raad tot het 
verzoek om te zoeken naar mogelijkheden om dit te beperken. De enige mogelijkheid hiervoor is het 
vormen van een spaarvoorziening voor toekomstige rioolinvesteringen. In de onderdelen 1.3 en 1.4 gaan 
wij nader in op de wijze waarop dit - binnen het uitgangspunt van beperkte stijging van de tota|e 
woonlasten - in 2016 vorm kan krijgen. 

1.1. OZB 
Op de OZB is de index van 1,72% toegepast waarmee een verhoging wordt doorgevoerd ter grootte van de 
voor 2016 verwachte loon- en prijsstijging. 

Voorstel: wij stellen voor 2016 de volgende OZB-tarieven voor: 

eigenarenbelasting woningen 0,1715% van de WOZ-waarde 
eigenarenbelasting niet-woningen 0,4601% van de WOZ-waarde 
gebruikersbelasting niet-woningen 0,3705% van de WOZ-waarde 

1.2. Afvalstoffenheffing 
De kostentoerekening voor 2016 leidt er bij de afvalstoffenheffing toe dat met een onttrekking van 
€ 791.000,- uit de voorziening de tarieven niet verhoogd hoeven te worden. Indexering van de tarieven is 
niet nodig omdat de loon- en prijsstijging gecompenseerd wordt door meevallers in de kapitaallasten, 
lagere overhead en de opbrengsten kunststof. Uitgaande van een totale woonlastenstijging ter grootte van 
de loon- en prijsstijging biedt een gelijkblijvende afvalstoffenheffing de ruimte om de rioolheffing wat extra 
te verhogen (zie onderdeel 1.3). 

Onze inschatting is dat - afgezien van de jaarlijkse indexering - met een jaarlijkse onttrekking van circa 
€ 700.000,- uit de voorziening het tarief van de afvalstoffenheffing tot en met 2021 op ongeveer hetzelfde 
niveau kan worden gehouden. Per 2022 wordt de verwerking van het afval opnieuw aanbesteed en op basis 
van de huidige marktprijzen mag dan een daling van de kosten en het tarief worden verwacht. Die daling 
kan dan opnieuw het stijgende riooltarief compenseren. 

Voorstel: wij stellen voor 2016 de volgende tarieven afvalstoffenheffing voor: 

1 persoonshuishouden € 238,32 
2 persoonshuishouden € 278,64 
3-7 persoonshuishouden € 336,00 
8 en meer persoonshuishouden € 446,28 

Dit zijn dezelfde tarieven als in 2015. 
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1.3. Rioolheffing 
De rioolheffing moet in beginsel meer stijgen dan de loon- en prijsindex vanwege de noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen die uw raad heeft vastgesteld in het GWRP (Gemeentelijk Water en 
Rioleringsplan). Als gevolg van het lage rentepercentage van dit moment kan de stijging van het riooltarief 
in 2016 echter beperkt blijven tot de loon- en prijscompensatie. Naast de ruimte voor toenemende 
kapitaallasten van nieuwe vervangingsinvesteringen, ontstaat dan zelfs ruimte (€ 300.000,-) om te doteren 
aan een spaarvoorziening voor toekomstige vervangingen. 

Een gelijkblijvende afvalstoffenheffing biedt - uitgaande van een totale woonlastenstijging ter grootte van 
de loon- en prijsstijging - de ruimte om de rioolheffing lets extra te verhogen (zie onderdeel 1.2). 
Deze extra verhoging van de rioolheffing kan dan worden gebruikt om de spaarvoorziening extra te voeden 
waardoor de tariefstijging als gevolg van de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel op langere termijn 
nog meer kan worden getemperd. Als deze ruimte benut wordt, is het mogelijk een extra dotatie van ca. 
€ 400.000,- aan de spaarvoorziening te doen. 

Wij stellen u voor de lijn te volgen zoals die hiervoor uiteengezet is. Dit impliceert een verhoging van de 
rioolheffing van € 138,85 naar € 145,34. Hiermee kunnen de vervangingsinvesteringen voor 2016 
opgevangen worden en kan in totaal ca. € 700.000,- aan de spaarvoorziening riolering gedoteerd worden. 
Voor de jaren na 2016 is het niet waarschijnlijk dat er opnieuw dergelijke meevallers zullen zijn en houden 
we er rekening mee dat de verhoging als gevolg van vervangingsinvesteringen zal leiden tot een verhoging 
van de rioolheffing boven de loon- en prijsindex. Ruimte om dan te sparen voor toekomstige investering zal 
dan niet of minder aanwezig zijn. 

Voorstel: Wij stellen u voor het tarief van de rioolheffing te verhogen van € 138,85 naar € 145,34. 

1.4. Ontwikkeling woonlasten 
In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot 
maximaal de loon- en prijscompensatie (1,72% voor 2016). Jaarlijks presenteert het COELO een overzicht 
van de woonlasten in de grote steden. Daarin worden de woonlasten voor meerpersoons-huishoudens 
weergegeven. Hierna zijn de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2015 en 2016 weergegeven: 

Woonlasten 2015 2016 
1.5. OZB Rioolheffing 
De rioolheffing moet in beginsel 
meer stijgen dan de loon- en 
prijsindex vanwege de 
noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen die uw 
raad heeft vastgesteld in het 
GWRP (Gemeentelijk Water en 
Rioleringsplan). Als gevolg van 
het lage rentepercentage van dit 
moment kan de stijging van het 
riooltarief in 2016 echter beperkt 
blijven tot de loon- en 
prijscompensatie. Naast de 
ruimte voor toenemende 
kapitaallasten van nieuwe 
vervangingsinvesteringen, 
ontstaat dan zelfs ruimte ( 
€ 300.000,-) om te doteren aan 
een spaarvoorziening voor 
toekomstige vervangingen. 

Een gelijkblijvende 
afvalstoffenheffing biedt -
uitgaande van een totale 

262,10 266,60 
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woonlastenstijging ter grootte 
van de loon- en prijsstijging - de 
ruimte om de rioolheffing lets 
extra te verhogen (zie onderdeel 
1.2). 
Deze extra verhoging van de 
rioolheffing kan dan worden 
gebruikt om de spaarvoorziening 
extra te voeden waardoor de 
tariefstijging als gevolg van de 
vervangingsinvesteringen in het 
rioolstelsel op langere termijn 
nog meer kan worden 
getemperd. Als deze ruimte 
benut wordt, is het mogelijk een 
extra dotatie van ca. € 400.000,-
aan de spaarvoorziening te doen. 

Wij stellen u voor de lijn te 
volgen zoals die hiervoor 
uiteengezet is. Dit impliceert een 
verhoging van de rioolheffing 
van € 138,85 naar € 145,34. 
Hiermee kunnen de 
vervangingsinvesteringen voor 
2016 opgevangen worden en kan 
in totaal ca. € 700.000 aan de 
spaarvoorziening riolering 
gedoteerd worden. Voor de jaren 
na 2016 is het niet waarschijnlijk 
dat er opnieuw dergelijke 
meevallers zullen zijn en houden 
we er rekening mee dat de 
verhoging als gevolg van 
vervangingsinvesteringen zal 
leiden tot een verhoging van de 
rioolheffing boven de loon- en 
prijsindex. Ruimte om dan te 
sparen voor toekomstige 
investering zal dan niet of minder 
aanwezig zijn. 

Voorstel: Wij stellen u voor het 
tarief van de rioolheffing te 
verhogen van € 138,85 naar 
€ 145,34. 

1.6. Ontwikkeling woonlasten 
In het coalitieakkoord hebben we 
aangegeven dat de stijging van 
de woonlasten beperkt blijft tot 
maximaal de loon- en 
prijscompensatie (1,72% voor 
2016). Jaarlijks presenteert het 
COELO een overzicht van de 
woonlasten in de grote steden. 
Daarin worden de woonlasten 
voor meerpersoons-huishoudens 
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weergegeven. Hierna zijn de 
woonlasten voor een 
meerpersoonshuishouden in 
2015 en 2016 weergegeven: 

Rioolheffing 138,85 145,34 
Afvalstoffenheffing 336,00 336,00 
Totale woonlasten 736,95 747,94 

In Groningen stijgen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2016 met 1,49%. Voor 
tweepersoonshuishoudens is het stijgingspercentage 1,62% en voor eenpersoonshuishoudens stijgen de 
woonlasten met 1,72%. Dit is de maximale stijging uit het coalitieakkoord. 

2. Overige tariefvoorstellen 

2.1. Begrafenisrechten en precariobelasting 
Bij de publiekrechtelijke tarieven zien we dat de kostendekkendheid van enkele tarieven is gedaald tot onder 
de honderd procent. Dit geldt voor de begrafenisrechten (97%) en de precariobelasting (94%). Het 
uitgangspunt bij de publiekrechtelijke tarieven is honderd procent kostendekking. Wij stellen u voor het 
uitgangspunt van honderd procent kostendekking consequent toe te passen. 

Daarom stellen wij bij de begrafenisrechten en precariobelasting - naast de indexering - een tariefverhoging 
voor van respectievelijk 2,85% en 6,65%. Dit voorstel leidt tot € 79.000,- aan extra inkomsten 
(€ 37.000,- begrafenisrechten en € 42.000,- precariobelasting). Deze extra inkomsten kunnen worden ingezet 
om de weglekeffecten te beperken (zie financiele consequenties). 

Voorstel: Wij stellen u voor om - naast de indexering - de tarieven van de begrafenisrechten en de 
precariobelasting te verhogen met respectievelijk 2,85% en 6,65%. 

2.2. Evenementen 
In de discussie met uw raad in mei 2015 over de kosten van evenementen, is besproken dat wij in de 
tarievennota 2016 een voorstel voor een gedifferentieerd legestarief opnemen. Daarnaast is ook gesproken 
over de diensten die Stadsbeheer levert voor evenementen. 

2.2.1. Leges evenementenvergunning 
Bij de meeste evenementaanvragen die bij Evenementen Management worden ingediend gaat het om 
evenementen met bezoekersaantallen tussen de 200 en 2.000 bezoekers. De tariefopbouw is nu als volgt: 
• < 200 bezoekers € 0,-

200 - 2.000 bezoekers € 255,-
• > 2.000 bezoekers € 1.932,-

Door meer differentiatie in de legestarieven aan te brengen, sluiten de tarieven en de tariefopbouw beter 
aan op de verschillen in grootte van de evenementen. In de huidige situatie betaalt een organisator van een 
evenement van 1.900 bezoekers een zelfde bedrag aan leges als een organisator van een evenement van 
300 bezoekers. Om deze discrepantie eruit te halen, stellen we voor om (getrapt) een tussentarief in te 
voeren voor evenementen met 1.000-2.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een tarief toegevoegd: 
'buitencategorie'. Evenementen van een dergelijke omvang komen enkele keren per jaar voor en zijn meer 
dan welkom in de stad maar de impact op de openbare ruimte is bij dergelijke evenementen groot. Om 
deze reden is de buitencategorie toegevoegd. In ons voorstel blijft de iegesvrijsteliing voor wijk- en 
straatfeesten, kinderactiviteiten en de buitenspeeldag gehandhaafd. In vergelijking met andere gemeenten 
blijven we met de voorgestelde wijzigingen grofweg in de middenmoot qua leges. 
De verwachte meeropbrengst voor 2016 is ca. € 19.000,- waarmee de kostendekkendheid stijgt van 15% 
naar 17%. De meeropbrengst kan worden ingezet voor de bestaande taakstelling verhoging dekkingsgraad 
tarieven. Hieronder ons tariefvoorstel: 
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Aantal bezoekers 2015 2016 2017 
0-200 € 0 , - € 0 , - € 0 , -
200- 1.000 € 255,- € 259,- € 259,-
1.000-2.000 € 255,- € 500,- € 800,-
2.000 - 25.000 € 1.932,- € 1.965,- € 1.965,-
> 25.000 € 1.932,- € 2.500,- €3.000,-

2.2.2. Dienstverlening Stadsbeheer 
Wij hebben met uw raad in mei 2015 ook gesproken over een tarievenlijst voor de diensten die Stads
beheer levert voor evenementen. Het advies van de Adviesgroep Programmering over een mogelijk 
onderscheid tussen evenementen (commercieel/niet commercieel, Merk Groningen/niet-Merk Groningen) 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor het al dan niet in rekening brengen van de diverse kosten. 
De Adviesgroep is recentelijk ingesteld en komt naar verwachting eind 2015 met een advies hierover. 
Om organisatoren niet te confronteren met een kostenstijging die wellicht volgend jaar weer wordt 
aangepast, nemen we nu geen tarievenlijst op in de tarievennota. Wanneer het advies gereed is, nemen wij 
een besluit over een gedifferentieerde tarievenlijst en informeren uw raad hierover. U heeft verder specifiek 
gevraagd of kosten voor gebruik van stroom en water door evenementen kunnen worden doorberekend. 
Deze kosten gaan we met ingang van 2016 systematisch doorberekenen aan alle gebruikers, zoals dit al 
gebruikelijk is bij de markt en kermis. 

2.3. Omgevingsvergunning 
De regelgeving over de leges omgevingsvergunning blijkt niet altijd goed aan te sluiten op de praktijk. 
Zeker bij grote bouwprojecten komt het nogal eens voor dat na de aanvraag van de vergunning het 
bouwplan gewijzigd wordt of dat er op hetzelfde perceel een nieuw plan ontwikkeld wordt. Formeel moet er 
dan een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kent niet 
de mogelijkheid van wijziging van een bestaande vergunning. Aanvraag van een nieuwe vergunning 
betekent echter ook dat opnieuw leges moeten worden betaald over de totale bouwsom. Dat in dit soort 
gevallen dubbele leges moeten worden betaald, wordt als onredelijk ervaren. In de afgelopen jaren hebben 
wij diverse keren in een individueel geval een regeling getroffen door toepassing te geven aan de wettelijke 
hardheidsclausule. Dit zijn echter ad hoc-oplossingen. Een algemene oplossing in de door uw raad vast te 
stellen Legesverordening heeft onze voorkeur. Strekking van de voorgestelde regeling is dat wij in geval 
van het bouwen van meerwerkopties of bij het bouwen in afwijking van een eerder vergund bouwplan de 
leges voor de nieuwe vergunningaanvraag willen baseren op de bouwkosten van de meerwerkopties c.q. 
de wijziging van het bouwplan en niet nogmaals op de totale bouwkosten. Voor de details van de 
voorgestelde regeling verwijzen we naar de onderdelen 2.2.1.2 t/m 2.2.1.4 van de tarieventabel bij de 
Legesverordening. 

2.4. Parkeerbelasting 
Een jaar geleden heeft u besloten om de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen met 
ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van € 5,- te verhogen met € 20,- om zodoende de 
kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf te verminderen. Wij stellen u voor om in 2016 de 
tweede tranche van de verhoging door te voeren. Deze verhoging komt bovenop de reguliere indexering 
van 1,72%. 

Bij de tarieven voor het parkeren bij parkeerautomaten stuit een jaarlijkse indexering op praktische 
problemen. Om afgeronde bedragen te kunnen blijven hanteren worden de tarieven iedere twee jaar met 
tien cent verhoogd (raadsbesluit van 23 april 2003). Na de laatste verhoging van de tarieven per 2014 stellen 
wij voor 2016 weer een verhoging van de parkeertarieven met tien cent voor. 

Het wettelijke maximum voor de boete (naheffingsaanslag) die gemeenten in rekening mogen brengen 
voor het rood staan bij een parkeermeter of -automaat wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd van 
€ 59,- naar € 60,-. Het is een bestendige gedragslijn om de verhoging van dit wettelijk maximum te volgen. 
Als bijiage bij de Verordening parkeerbelastingen is een onderbouwing van de kosten voor de 
parkeercontroles opgenomen waaruit blijkt dat het maximumtarief gerechtvaardigd is. 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

131

2.5. Ligpiaats borrelboten 
In onze brief van 29 april hebben wij u geinformeerd over de wijze waarop wij ondernemers met een 
borrelboot willen faciliteren met een ligpiaats. We hebben in onze brief ook aangegeven dat we voor de 
zomerperiode van 15 april tot 1 oktober een liggeld van € 220,- (€44,- per maand) in rekening willen 
brengen. Wij stellen u voor dit tarief vast te leggen in de Verordening brug- en havengeld 2016. 
Het budgettair effect van dit tariefvoorstel is nihil. 

2.6. Standwerkersplaatsen 
Op de markt is een vaste piek aangewezen voor standwerkers. In de Verordening marktgeld is hiervoor een 
tarief opgenomen van € 7,28 per m^ (na indexering). Dit tarief is bij lange na niet kostendekkend omdat er 
ook elektriciteit wordt afgenomen. Wij stellen u voor om het tarief voortaan per strekkende meter 
standplaats in rekening te brengen en niet langer per m^. 
Bij een maximaal toegestane lengte van de standplaats van drie meter betaalt een standwerker dan 
maximaal € 22,- per dag. Dit is vergelijkbaar met wat andere steden in rekening brengen. Het budgettair 
effect van dit tariefvoorstel is nihil. 

2.7. Hondenbelasting, brug- en havengeld, marktgeld en leges 
Wij stellen u voor de hondenbelasting, het brug- en havengeld, het marktgeld en de leges aan te passen 
aan de loon- en prijsontwikkelingen voor 2016 en te verhogen met 1,72%. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Financiele consequenties . 

• In de ontwerp begroting 2016 werd in eerste instantie uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 
1,52%. Informatie vanuit het CPB leidde tot een herberekening en vaststelling van het percentage voor 
nominale ontwikkelingen op 1,72%. Gevolg van de herberekening is een hogere belastingopbrengst 
van € 135.000,-. Om te voorkomen dat de directiebegrotingen nog moesten worden aangepast zijn de 
hogere belastingopbrengsten in eerste instantie "geparkeerd" bij het concern. Er is een begrotings-
wijziging nodig om de opbrengsten op het juiste deelprogramma te verantwoorden. 

• In het bezuinigingspakket 2011-2014 is een structureel budget opgenomen voor de compensatie van 
de wegiek van bezuinigingsmaatregelen naar de tarieven. Van dit budget resteert nog € 973.000,-. 
Voor 2016 verwachten we een wegiek van per saldo € 381.000,-. Daar staat tegenover dat in de 
tarievennota voorstellen zijn opgenomen die leiden tot € 79.000,- aan extra inkomsten 
(begrafenisrechten € 37.000,- en precariobelasting € 42.000,-). Na onttrekking van (381 minus 79 =) 
€ 302.000,- resteert een budget van € 671.000,- voor de wegiek van nog te realiseren bezuinigingen. 

• Het voorstel inzake de leges voor evenementenvergunningen leidt tot een meeropbrengst van 
€ 19.000,-. De meeropbrengst kan worden ingezet voor de bestaande taakstelling verhoging 
dekkingsgraad tarieven. 

Onze tariefvoorstellen leiden tot het volgende voorstel tot wijziging van de begroting 2016: 
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Overige consequenties 

Vervolg 

Uw besluiten worden bekend gemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en treden op 1 
januari 2016 in werking. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Bl 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 

BESLUIT: 

de 'Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016' vast te stellen. 

Artikel 1 Reikwijdte 

1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 
a. de hondenbelasting; 
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in de onderdelen 1 en 2 

van de bij de Verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel; 
c. de leges als bedoeld in onderdeel 1.15.3 van de bij de Legesverordening behorende 

tarieventabel (aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken); 

d. de leges als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening (huwelijksleges) met dien verstande dat: 

beide partners recht moeten hebben op kwijtschelding; 
minstens een van beide partners moet zijn ingeschreven in de basisregistratie 
personen van de gemeente Groningen; 
uitsluitend kwijtschelding wordt verleend van de leges voor huwelijksvoltrekkingen en 
partnerschapsregistraties op woensdag; 

e. de leges als bedoeld in Titel 1, onderdeel 1.3.8 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening (behandeling aanvraag om reisdocument op woon- of verblijfadres 
aanvrager). 

2. De kwijtschelding van de hondenbelasting bedraagt maximaal € 69,60. 
3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld de onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening 

afvalstoffenheffing behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend aan: 
a. kwijtscheldingsgerechtigden die een individuele inkomenstoeslag ontvangen; 
b. kwijtscheldingsgerechtigden die de afgelopen vijf jaar kwijtschelding hebben ontvangen. 
De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van het 
verschuldigde bedrag. 

4. Van de leges als bedoeld in Titel 1, onderdelen 1.3.8 en 1.15.3 en hoofdstuk 2 van de bij de 
Legesverordening behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend. 

Artikel 2 Kosten van bestaan 
1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen wordt in afwijking van artikel 16, 

tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage 
voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent. 

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel l a van de Nadere 
regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde 
AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel l a 
bedoelde netto AOW-bedragen. 

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang 
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde 
netto kosten van kinderopvang. 
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Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers 
Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het 
bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, 
behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990. 

Artikel 5 Termijn voor indiening kwijtscheldingsverzoek 
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit verzoek 
schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 bedoelde 
aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Kwijtscheldingsverordening 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen over het belastingjaar 
2015. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsverordening 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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BUI.' 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een 

hele dag wordt aangemerkt; 
b. week : een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. maand : het tijdvak dat loopt van n° dag in een kalendermaand tot en met de (n-1 )̂  dag in 

de volgende kalendermaand; 
d. jaar : het tijdvak dat loopt van de n° dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)® dag in 

het volgende kalenderjaar; 
e. kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor: 
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of reisdocument; 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, 
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Leges worden niet geheven voor: 
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van 

een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor 
zover die vergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

c. het in behandelingen nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets); 

d. het afgeven van bewijzen van onvermogen; 
e. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, 

bezoldiging of riddersoldij; 
f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, 

benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel 
verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de 
gemeente; 

g. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften; 
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h. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing 
op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 

i. nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke uitsluitend strekken ten 
behoeve van een wetenschappelijk doel. 

j . het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets). 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit 

als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen 
die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in 
het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het 
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, 
derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een voile eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Wijze van heffing 
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

Artikel 7 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald 

ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval 

van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf 
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die 
dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiele bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel 
betreft: 
1. onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 3 (reisdocumenten); 
3. hoofdstuk 4 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen); 
5. hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 
6. onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
7. hoofdstuk 12 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 
deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 
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Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Legesverordening 2015' van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit 

van 1 juli 2015, nr. 2a, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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TARIEVENTABEL LEGES 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 

Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 10 Leegstandwet 
Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 12 Kansspelen 
Hoofdstuk 13 Openbare orde en veiligheid 
Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 16 Diversen 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 3 Teruggaaf 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
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Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, 

1.1.1.1 door middel van een fotokopie, per biadzijde € 0,35 
1.1.1.2 door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, tekening of 

lichtdruk € 4,95 
1.1.1.3 door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie bevat: de uit 

een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en opgestelde 
offerte blijkende kosten 

1.1.2 Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan leges niet meer 
dan € 10, - bedraagt, wordt het verschuldigde bedrag aan leges niet geheven. 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van een 
kopie in digitale vorm nihil. In afwijking hiervan bedraagt het tarief per 
biadzijde € 0,35 als de te verstrekken informatie meer dan 100 bladzijden 
bedraagt en voor het verstrekken van de informatie handelingen moeten 
worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten. 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen € 10,90 

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 

1.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief huwelijk of het 
aangaan van een administratieve partnerschapsregistratie tijdens de 
openingstijden in De Prefectenhof € 96,40 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van 
een partnerschapsrelatie € 337,75 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
woensdag of donderdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief 
vermeerderd met € 88,65 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met € 356,65 

1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met € 887,00 

1.2.2.4 Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een 
partnerschapsregistratie op woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur, 
aan de balie in De Prefectenhof, zonder toespraak en met 
maximaal twee getuigen, bedraagt het tarief nihil 

1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen van getuigen bij 
een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per getuige € 11,30 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in 
een huwelijk in 'De Prefectenhof € 96,40 

1.2.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden de 
in 1.2.2 tot en met 1.2.2.3 genoemde tarieven toegepast indien bij de 
omzetting gebruik wordt gemaakt van de trouwiocaties anders dan 
'De Prefectenhof" 

1.2.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het 
tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 

1.3. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag 

1.3.1 van een nationaal paspoort: 
1.3.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,10 
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1.3.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt € 51,20 

1.3.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan 
een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): 

1.3.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,10 
1.3.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar 

nog niet heeft bereikt € 51,20 
1.3.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld 
(faciliteitenpaspoort): 

1.3.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,10 
1.3.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt € 51,20 
1.3.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen € 51,20 
1.3.5 van een Nederlandse identiteitskaart 
1.3.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 53,05 
1.3.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt € 28,45 
1.3.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.5 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd 
met een bedrag van € 47,30 

1.3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
teruggave van een gevonden reisdocument € 11,00 

1.3.8 Indien de aanvraag op het woon- of verblijfadres van de aanvrager in 
behandeling wordt genomen worden de overeenkomstig dit hoofdstuk 
geheven leges vermeerderd met € 36,20 

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 

1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
afgifte van een rijbewijs € 38,80 

1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met € 38,00 
indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan overleggen als 
gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.4.3 De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet geheven 
indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van het rijbewijs meer 
dan 13 jaren zijn verstreken 

1.4.4 De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde tarieven 
geheven leges worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van € 34,10 

1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
teruggave van een gevonden rijbewijs € 11,00 
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Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

1.5.1 

1.5.2 
1.5.2.1 
1.5.2.2 

1.5.2.3 

1.5.2.4 

1.5.3 

1.5.4. 

1.5.4.1 
1.5.4.2 
1.5.5 

1.5.6 

Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder een verstrekking verstaan 
een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor: 
a. de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de basisregistratie personen geldende bevolkingsadministratie 

moet worden geraadpleegd. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 
tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot een gezin behorende 
personen (gezinsuittreksel) 
tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder winstoogmerk 
op grond van artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, per 
verstrekking 
tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 3.13 van de Wet 
basisregistratie personen, per verstrekking 
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 
verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve nasporing van de 
registers vereist is, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan 
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 
verstrekken van gegevens 
via een geautomatiseerde selectie 
via een geautomatiseerde steekproef 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken aan een ingeschreven persoon van een volledig overzicht 
van zijn persoonslijst of een gedeelte daarvan, in andere gevallen als 
bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen 
In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief zoals 
dat is opgenomen in dit besluit. 

€ 
€ 

15,70 

25,40 

9,20 

9,20 

18,00 

837,22 
1.205,60 

15,20 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.6.1.1 het legaliseren van een handtekening 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

trouwboekje bij de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van 
een partnerschapsregistratie als bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2.4 of de 
afgifte van een duplicaattrouwboekje 

1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring 
omtrent voorgenomen vestiging 

1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/telegrafisch/telefonisch/per fax) 
overbrengen van gegevens 
vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van overbrenging 
verbonden 

1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 
verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief zoals dat is 
vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiele gegevens 

1.6.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het 
Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet op 
het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit 
Optie- en Naturalisatiegelden 2002. 

€ 
€ 

15,70 
15,70 

15,20 

15,70 

9,90 

Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 
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1.7.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 
1.7.1.1.1 a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina € 0,23 

met een maximum per bericht van € 5, -
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's € 22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 5, -
1.7.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 

moeilijktoegankelijke gegevensverwerking € 22,50 
1.7.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.7.1.1,1.7.1.2 en 

1.7.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de 
hoogste gevraagd 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld 
in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 5, -

Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met de bijbehorende stukken € 32,35 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de gemeente € 9,95 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan € 9,95 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende stukken € 32,35 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd document € 4,95 
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per biadzijde of 

gedeelte daarvan € 0,35 
1.8.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per 

biadzijde of gedeelte daarvan € 0,35 
1.8.3 Het tarief bedraagt voor; 
1.8.3.1 een abonnement op de verslagen van de raadsvergaderingen, per jaargang € 22,20 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per 

jaargang € 81,95 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de 

bouwverordening € 50,60 
1.8.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een andere 

dan de in 1.8.4 genoemde verordening, per biadzijde of gedeelte daarvan € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,95 

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 

1.9.1 Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale stukken 
en het verstrekken van informatie uit die stukken gelden de tarieven als 
genoemd in de Regeling Tarieven Kadaster 

1.9.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.2.1 het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan, streekplan, 
structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per biadzijde of gedeelte daarvan op 
formaat A4 € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,95 

1.9.2.2 het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als genoemd in 
1.9.2.1 indien het betreft: 

1.9.2.2.1 Een zwart-wit kopie op A3-formaat € 0,60 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat € 2,75 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op Al- formaat € 4,45 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op AO-formaat € 8,40 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat € 1,05 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat € 8,90 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op Al- formaat € 11,05 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op AO-formaat € 16,50 
1.9.3 Het tarief bedraagt voor: 
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1.9.3.1 het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke 
beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in 
administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring, als 
bedoeld in artikel 9, eerste l id, onder a, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen, per biadzijde of gedeelte daarvan op formaat 
A4 € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,95 

1.9.3.2 het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dat er al dan niet 
publiekrechtelijke beperking(en) van kracht is, per perceel € 0,55 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een ingeschreven 
beperkingenbesluit € 8,40 

1.9.3.4 Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 1.9.3.1 en 1.9.3.2 op 
verzoek wordt gewaarmerkt, worden de overeenkomstig die onderdelen 
berekende leges vermeerderd met € 13,25 

1.9.4 In geval van verzending van de documenten als bedoeld in dit hoofdstuk 
worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd met 
verzendkosten 

1.9.5 In geval van een spoedlevering van de documenten als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges 
vermeerderd met € 11,40 

1.9.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van 
makelaars/taxateurs tot het verstrekken van informatie over percelen ten 
behoeve van taxatie-opdrachten, voor elk perceel waarop de aanvraag 
betrekking heeft € 39,50 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet 

1.10 Het tarief bedraagt voor: 
1.10.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet € 47,20 

1.10.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een 
vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in 
artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet € 35,50 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet 

1.11 Het tarief bedraagt voor: 
1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 53,10 
1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in 

onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing € 53,10 

Hoofdstuk 12 Kansspelen 

1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen 
1.12.1.1 voor een periode van vier jaren voor een kansspelautomaat € 158,50 
1.12.1.2 voor een periode van vier jaren voor twee of meer kansspelautomaten € 22,50 

vermeerderd met een bedrag van € 136,-
per kansspelautomaat 

1.12.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van eike 
andere vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen € 1 1 , -
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Hoofdstuk 13 Openbare orde en veiligheid 

1.13 Het tarief bedraagt voor: 
1.13.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 

verbod als bedoeld in artikel 2:4 van de APVG 2009 (het aanbieden e.d. van 
geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen of het uitdelen van goederen 
om niet) door een commerciele partij € 83,80 

1.13.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld 
in artikel 2:6 van de APVG 2009 (het gebruiken van de weg anders dan 
overeenkomstig de bestemming) € 54,50 

1.13.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vrijstelling van de 
verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister als bedoeld in artikel 
2:62 van de APVG 2009 € 27,40 

1.13.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld 
in artikel 2:65 van de APVG 2009 (het ter beschikking stellen van 
consumentenvuurwerk) € 183,60 

1.13.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 
verbod als bedoeld in artikel 5:35 van de APVG 2009 (het verbranden van 
afvalstoffen of stoken van vuur) € 103,50 

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van 
de Telecommunicatiewet € 438,90 

1.14.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden 
in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,15 

1.14.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,15 

1.14.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, verhoogd met € 438,90 

1.14.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel 
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld 

1.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4 is uitgebracht, wordt een melding 
in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken 

1.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder f, van de 
Graafverordening gemeente Groningen € 438,90 

1.14.3.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden 
in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,15 

1.14.3.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,15 

1.14.3.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel 
dan wel de plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het 
in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld 
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1.14.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.3.3 is uitgebracht, wordt een melding 
in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer 

1.15.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.15.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in 

artikel 10 j° artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden van of 
deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op een weg) € 110,85 

1.15.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing 
van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en 
verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het betreft een 
dagontheffing € 15,25 
met dien verstande dat in geval een aanvraag meer dan drie 
voertuigen betreft de leges vanaf de derde ontheffing met 50% 
worden verlaagd 

1.15.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing 
van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en 
verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het betreft een 
jaarontheffing € 101,70 

1.15.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 27,55 

1.15.3 Het tarief bedraagt voor: 
1.15.3.1 het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een 

gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat (zonder overhandigbaar proces verbaal van verlies of 
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 98,25 

1.15.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat (met overhandigbaar proces verbaal van verlies of diefstal) 
van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 49,15 

1.15.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
fysieke medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 87,90 

1.15.3.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
administratieve medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) € 46,50 

1.15.3.5 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 77,60 

Hoofdstuk 16 Diversen 

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst van een potentiele 
koper van een bouwkavel € 41,40 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.2.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van overdracht van de eigendom van een woonschip € 212,50 

1.16.2.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van vervanging dan wel vergroting of substantiele 
wijziging van een woonschip € 495,80 
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1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, indien de 
in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na het innemen van een 
ligpiaats 100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

1.16.4 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een bouwdossier € 8,25 
1.16.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een milieudossier € 8,25 
1.16.6 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.6.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van gevels van 

woningen (met een maximum van 25 gevels per overzicht) € 184,60 
1.16.6.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in inrichtingen die vallen 

onder het Besluit horecabedrijven milieubeheer voor: 
1.16.6.2.1 de eerste keer per inrichting € 282,40 
1.16.6.2.2 elke volgende keer € 282,40 
1.16.7 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van geluidsisolatiemetingen aan 

inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op verzoek van de eigenaar of 
exploitant € 457,85 

1.16.8 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een 
ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven 
pas: 

1.16.8.1 bij contante betalingen en betalingen via een pinautomaat € 17,60 
1.16.8.2 bij betalingen via internet € 15,60 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1.1 bouwkosten: 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld 
in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is 
vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: 
de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden 
betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft. 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben 

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 
2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges 
voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de 
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het 
bepaalde in dit hoofdstuk. 
In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere 
grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 
De grondslag voor de heffing van de leges wordt bepaald naar het moment 
van de aanvraag. 
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2.2.1 Bouwactiviteiten 
2.2.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

2.2.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000,- of minder bedragen: € 36,05 
voor elk geheel bedrag van € 1.000,- van de bouwkosten 
met een minimum van € 107,-

2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,- bedragen: € 16.402,75 
vermeerderd met € 29,60 
voor elk geheel bedrag van € 1.000,- van de bouwkosten boven 
€ 455.000,-

2.2.1.2 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient die 
strekt tot het bouwen van opties, worden de voor deze aanvraag verschuldigde 
leges gebaseerd op de bouwkosten van de opties, met dien verstande dat de 
verschuldigde leges in ieder geval € 107,- bedragen. 
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2. 

2.2.1.3 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient die 
strekt tot een - naar de omstandigheden beoordeeld - geringe wijziging van 
het reeds vergunde bouwplan, worden de voor deze aanvraag verschuldigde 
leges gebaseerd op de bouwkosten van de geringe wijziging, met dien 
verstande dat de verschuldigde leges in ieder geval € 107,- bedragen. 
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2. 

2.2.1.4 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient die 
strekt tot het bouwen in afwijking van de reeds verleende vergunning op 
hetzelfde perceel bedragen de leges 50% van de op grond van de onderdelen 
2.2.1.1.1 en 2.2.1.1.2 verschuldigde leges. 
Dit onderdeel vindt uitsluitend toepassing bij vergunningaanvragen met 
bouwkosten hoger dan € 455.000,-
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2. 

2.2.2 Aanlegactiviteiten 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: € 123,20 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 
2.2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: € 267,75 

2.2.3.2 De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover deze op 
het bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft, van toepassing zijn: 
a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het 

kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; 
b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar 

of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf zal worden verschaft; 

met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m2€ 171,90 
100 tot 200 m2 € 258,40 
200 tot 300 m2 € 431,50 
300 tot 500 m2 € 690,70 
500 tot 1.000 m2 € 1.012,30 
1.000 tot 2.000 m2 € 1.547,70 
2.000 tot 3.000 m2 € 2.037,10 
3.000 tot 4.000 m2 € 2.253,10 
4.000 tot 5.000 m2 € 2.468,60 
5.000 tot 6.000 m2 € 2.823,20 
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2.2.3.3 

2.2.4 

6.000 tot 7.000 m2 € 3.129,50 
7.000 tot 8.000 m2 € 3.185,40 
8.000 tot 9.000 m2 € 3.258,10 
9.000 tot 10.000 m2 € 3.474,90 
10.000 tot 15.000 m2 € 4.127,10 
15.000 tot 20.000 m2 € 4.343,70 
20.000 tot 30.000 m2 € 5.430,10 
30.000 tot 40.000 m2 € 5.792,-
40.000 tot 50.000 m2 € 6.154,50 
50.000 m2 of meer € 6.516,40 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een 
omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt uitsluitend het in 
onderdeel 2.2.3.1 genoemde bedrag in rekening gebracht. 
Handelsreclame 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in 
welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke 
plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:24 van de APVG 2009 een vergunning is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g of h, van de 
Wabo, en indien niet tevens sprake is van activiteit als bedoeld in onderdeel 
2.2.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: € 132,10 

2.2.5 
2.2.5.1 

2.2.5.2 

2.2.5.3 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.7.1 

2.2.7.2 

2.2.8 
2.2.8.1 

Vellen van een houtopstand 
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, 
waarvoor op grond van artikel 4:9 van de APVG 2009 een vergunning 
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste l id, aanhef en onder g, van 
de Wabo, bedraagt het tarief 
Indien de aanvraag meer dan een boom betreft, bedraagt het tarief 
voor iedere extra boom 
Indien de aanvraag meer dan een are bosplantsoen of (lint)begroeiing 
betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra are bosplantsoen of 
(lint)begroeiing 
Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 
van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges 
Omgevingsvergunning in twee fasen 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen 
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor de 
eerste fase betrekking heeft; 
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor 
de tweede fase betrekking heeft. 
Advies 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag 
of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 

62,25 

47,10 

52,40 

100% 
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aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2.2.8.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag 
in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf 

2.3.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4 intrekt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na 
het in behandeling nemen ervan 75% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken 
na het in behandeling nemen ervan 50% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het in behandeling 
nemen ervan 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als 
bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van 
de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf 
bedraagt 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan een 
vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak 

2.3.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 
Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven. 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 
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3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 2009 
(expioitatievergunning horecabedrijf) 

3.1.1.1 indien het betreft een coffeeshop € 1.352,60 
3.1.1.2 indien het betreft een ander horecabedrijf dan een coffeeshop € 579,30 
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (het 
uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf) € 381,75 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet 

3.1.3.1 indien het betreft een wijziging van de leidinggevende(n) die in het horeca- of 
slijtersbedrijf werkzaam is (zijn) € 133,50 
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien sinds het 
verstrekken van de initiele vergunning minder dan zes maanden zijn 
verstreken 

3.1.3.2 indien het betreft een wijziging van de inrichting van de lokaliteit waarin het 
horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend (met inbegrip van de exploitatie 
van een nieuw terras of de wijziging van een bestaand terras) € 133,50 

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet: 

3.1.4.1 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als bedoeld 
in artikel 2:18 van de APVG 2009 € 256,50 

3.1.4.2 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid 
van zeer tijdelijke aard, niet zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:18 
van de APVG 2009 € 48,60 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:19 van de APVG 2009 (het organiseren van 
een evenement) 

3.2.1.1 indien het betreft een evenement met 0 tot 200 bezoekers nihil 
3.2.1.2 indien het betreft een evenement met 200 tot 1.000 bezoekers € 259,-
3.2.1.3 indien het betreft een evenement met 1.000 tot 2.000 bezoekers € 500,-
3.2.1.4 indien het betreft een evenement met 2.000 tot 25.000 bezoekers € 1.965,-
3.2.1.5 indien het betreft een evenement met meer dan 25.000 bezoekers € 2.500,-

met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvraag van 
de vergunning betrekking heeft op wijk- en straatfeesten, kinderactiviteiten en 
de buitenspeeldag 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:5 van de APVG 2009 (het geven van een 
vertoning of het ten gehore brengen van muziek of zang) € 41,40 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld 

in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van een 
prostitutie-inrichting) € 2.223,60 

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld 
in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van een 
escortinrichting) € 1.481,-

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld 
in artikel 3:15 van de APVG 2005 (het gebruiken, in gebruik geven of doen 
gebruiken van een seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) € 1.102,-
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Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
3.4.1.1 tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de 

bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21 , aanhef en onder a, van 
de Huisvestingswet 2014 € 614,-

3.4.1.2 tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met 
andere woonruimte als bedoeld in artikel 21 , aanhef en onder b, van de 
Huisvestingswet 2014 € 614,-

3.4.1.3 tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en 
onder c, van de Huisvestingswet 2014 € 614,-

3.4.1.4 tot het verlenen van een vergunning tot verbouw van woonruimte tot twee of 
meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de 
Huisvestingswet 2014 € 614,-

3.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van de 
Huisvestingswet 2014, voor elk appartement dat door de splitsing ontstaat € 249,60 

3.4.3 In afwijking van onderdeel 3.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als 
bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, waarbij bij de aanvraag is 
gevoegd een concept van de splitsingsakte, de opzet van een 
onderhoudsfonds en een meerjarenonderhoudsplanning van tien of meer jaar € 476,80 

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 
indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 

100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 

3.5.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.5.1.1 het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een 

inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening € 267,70 
3.5.1.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder de 

vergunning als bedoeld in 3.5.1.1 is verleend € 74 , -
3.5.1.3 voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden 

van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van: 
maximaal drie dagen € 267,70 
vier tot en met zeven dagen € 438,90 
meer dan zeven dagen € 438,90 
vermeerderd met € 85,30 
per week of gedeelte daarvan 

3.5.2 De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover deze op 
de inrichting waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van 
toepassing zijn 

3.5.2.1 a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het 
kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; 

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of 
aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten dagverblijf 
zal worden verschaft; 

met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m2 € 171,90 
100 tot 200 m2 € 258,40 
200 tot 300 m2 € 431,50 
300 tot 500 m2 € 690,70 
500 tot 1000 m2 € 1.012,30 
1000 tot 2000 m2 € 1.547,70 
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3.5.2.2 

2000 tot 3000 m2 € 2.037,10 
3.000 tot 4000 m2 € 2.253,10 
4000 tot 5000 m2 € 2.468,60 
5000 tot 6000 m= € 2.823,20 
6000 tot 7000 m2 € 3.129,50 
7000 tot 8000 m2 € 3.185,40 
8000 tot 9000 m2 € 3.258,10 
9000 tot 10000 m2 € 3.474,90 
10000 tot 15000 m2 € 4.127,10 
15000 tot 20000 m2 € 4.343,70 
20000 tot 30000 m2 € 5.430,10 
30000 tot 40000 m2 € 5.792,-
40000 tot 50000 m2 € 6.154,50 
50000 m2 of meer € 6.516,40 
inrichtingen waarin meer dan vijft ig personen tegelijk aanwezig kunnen zijn 
met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m^ € 85,20 
100 tot 200 m2 € 129,30 
200 tot 300 m2 € 214,60 
300 tot 500 m2 € 345,50 
500 tot 1000 m2 € 516,30 
1000 tot 2000 m2 € 773,30 
2000 tot 3000 m2 € 1.032,90 
3000 tot 4000 m2 € 1.164,70 
4000 tot 5000 m2 € 1.288,20 
5000 tot 6000 m2 € 1.607,20 
6000 tot 7000 m2 € 1.723,10 
7000 tot 8000 m2 € 1.795,80 
8000 tot 9000 m2 € 1.823,50 
9000 tot 10000 m2 € 1.931,20 
10000 tot 15000 m2 € 1.989,40 
15000 tot 20000 m2 € 2.207,60 
20000 tot 30000 m2 € 2.314,50 
30000 tot 40000 m2 € 2.641,20 
40000 tot 50000 m2 € 2.940,50 
50000 m2 of meer € 3.696,30 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking. 1 1 , -
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BIJLAGE' 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'gebruik maken': gebruik maken in 
de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 

15.33 van de Wet milieubeheer. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 

naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten 
aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel 
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als voile eenheid aangemerkt. 

Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is geli jkaan het kalenderjaar. 

Artikel 6 Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening behorende 

tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 

tarieventabel wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening behorende 

tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 
van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd 
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na 
de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de 
belastingplicht voor de zestiende van een kalendermaand is over die maand de voile belasting 
verschuldigd. Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen 
belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 
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dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. Bij beeindiging 
van de belastingplicht na de vijftiende van een kalendermaand is over die maand de voile 
belasting verschuldigd. Bij beeindiging op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar inzake een ander perceel belastingplichtig wordt. 

5. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 

Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij 

deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald in drie gelijke termijnen 
waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan 
€ 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een machtiging tot 
automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door het totale bedrag van 
het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het min imum 
termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De 
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de 
betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een maand na 
afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

5. De kennisgevingen, opgelegd voor de belasting als bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald op het tijdstip van uitreiking. 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de reinigingsheffingen. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening afvalstoffenheffing 2015 van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 25 maart 2015, nr. 6a, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de datum 
van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 'VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 156,98 
2. De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt: 
2.1. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door een persoon vermeerderd met € 81,34 

2.2. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door twee personen vermeerderd met € 121,66 

2.3. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door drie, vier, vijf, zes of zeven personen 
vermeerderd met € 179,02 

2.4. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door acht of meer personen vermeerderd met € 289,30 

3. De belasting als bedoeld in de onderdelen 1 en 2 wordt voor het op 
1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben 
van een extra container van 240 liter vermeerderd met € 110,28 
per container 
Bij het in bruikleen hebben van een extra container met een groter volume 
en/of een grotere ledigingsfrequentie dan een maal per twee weken wordt 
dit volume of deze ledigingsfrequentie evenredig omgerekend naar 
meerdere containers van 240 liter. Hierbij wordt altijd naar beneden 
afgerond. 

4.1. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 1 bedraagt voor: 

4.1.1 een hoeveelheid tot max. 1,5 m3 € 46,50 
4.1.2. een hoeveelheid groter dan 1,5 m3: 

€ 46,50 vermeerderd met € 25, - voor elke hoeveelheid van 1,5 m3 of 
gedeelte daarvan boven het aantal van 1,5 (met een maximum van 
4,5 m3 per keer) 

4.2. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 2 bedraagt per m^ € 115,50 

4.3. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van groftuinafval bedraagt € 15, -
per m^ 

5.1. De belasting voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, grof vuil en/of bout 
bij het afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 

5.1.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 19,-
per keer 

5.1.2. in geval van aanvoer op een eenassige aanhangwagen € 58,50 
per keer 

5.1.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
bestelbus € 205,-
per ton 
met dien verstande dat de eerste vier bezoeken waarbij grof vuil 
en/of hout wordt aangeboden, gratis zijn. 

5.2. De belasting voor het aanbieden van schone deelstromen bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 

5.2.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 6,50 
per keer 

5.2.2. in geval van aanvoer op een eenassige aanhangwagen € 12,50 
per keer 

5.2.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
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bestelbus € 205,-
per ton 
met dien verstande dat de eerste vier bezoeken gratis zijn. 

5.3 De belasting voor het aanbieden van autobanden met velg bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt per stuk € 10,-
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-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 229, eerste l id, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2016 vast te stellen. 

RUBRIEK A ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Aard van de heffing 
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik 
van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke overschotten en het 
bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in verband hiermede van 
gemeentewege verlenen van diensten. 

Artikel 2 Definities 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gemeentelijke begraafplaatsen: de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein 

Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de 
Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de 
gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, Middelbert 
en Noorddijk; 

b. rechthebbende : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie het 
uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte is 
verleend; 

c. uitsluitend recht tot begraven : het recht om in een particuliere grafruimte een of meer 
stoffelijke overschotten te doen begraven of begraven te 
houden; 

d. grafruimte : een ruimte waarin stoffelijke overschotten kunnen 
worden begraven of asbussen kunnen worden bijgezet; 

e. asbus : een hermetisch gesloten bus, bevattende het stoffelijk 
overschot van een overledene na crematie; 

f. gewone uren van begraven : de in de beheersverordening aangewezen uren van 
begraven; 

g. beheersverordening : de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen van 
Groningen. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van 
degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan 
wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt. 

Artikel 4 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijkaan het kalenderjaar. 
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RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS 
SELWERDERHOF 

Artikel 5 Graf rechten 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde grafruimte 

wordt geheven: 
a. indien het betreft een grafruimte, deel uitmakende van een particuliere 

familiegrafruimte 
vermeerderd met, voor elke m^ grond, een gedeelte van een m^ voor een 
gehele gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid, 
van de beheersverordening beschikbaar wordt gesteld 

b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit drie 
verdiepingen, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

c. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit drie 
verdiepingen, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd 
van 30 jaar 

d. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit een 
verdieping, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

e. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit een 
verdieping, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd van 
30 jaar 

f. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd 
van 30 jaar 

g. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte op het gedeelte van de 
begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten 
van Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

h. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf op het gedeelte van de 
begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van 
Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

i. indien het betreft een particulier foetusgraf bestaande uit een verdieping, 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus 
wordt geheven: 
a. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, sierurnenveld 

of in de urnenmuur 
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 

b. indien het betreft een particulier kinderhuururnengraf 
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar 
Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particuliere huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 20, 30, 40, 60 en 80 jaar, 
wordt geheven 

3. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 
grafruimte, waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven 
minder dan 10 jaar is, wordt geheven 
a. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 1 
b. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 2 
c. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 3 
d. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 4 
e. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 5 
f. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 6 
g. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 7 
h. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 8 
i. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 9 

aar 
aren 
aren 
aren 
aren 
aren 
aren 
aren 
aren 

€ 12.165,-

€ 670,-

€ 2.272,-

€ 3.409,-

€ 1.676,-

€ 2.515,-

€ 670,-

€ 1.676,-

€ 670,-

€ 335,-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1.083,-
1.625,-

387,-
580,-

819,-

81,90 
163,80 
245,70 
327,60 
409,50 
491,40 
573,30 
655,20 
737,10 
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4. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven 
in een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt 
geheven € 223,-

5. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een 
asbus in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven 
voor de tijd van 20 of 30 jaar, wordt geheven € 428,-

6. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier kinderurnengraf, uitgegeven voor de tijd van 20 en 30 jaar, wordt 
geheven € 149,-

7. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier foetusgraf, uitgegeven voor de tijd 30 jaar, wordt geheven € 112,--

Artikel 6 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven, indien het betreft: 
a. het begraven in een particuliere familiegrafruimte, een particuliere 

huurgrafruimte of een algemene grafruimte € 728,--
b. het begraven in een particulier kinderhuurgraf € 334,-
c. het begraven in een algemeen kindergraf € 105,-
d. het begraven in een particulier foetusgraf € 65,-

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 
a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de 
bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, wordt geen recht 
geheven. 

3. Voor het bijzetten van asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone uren van 
begraven wordt geheven, indien het betreft: 
a. het bijzetten in een particuliere familiegrafruimte of een particuliere 

huurgrafruimte € 303,-
b. het bijzetten in een particulier kinderhuurgraf of een algemeen kindergraf € 151,-
c. het bijzetten in een daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 

urnenveld € 65,-
d. het bijzetten in de daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 

kinderveld € 65,-
e. het bijzetten van een sierurn op een particuliere familiegrafruimte of een 

particuliere huurgrafruimte € 65,-
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt: 

a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen wordt in een particuliere 
urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 

b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

Artikel 7 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, 
worden de in artikel 6 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur. 
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 
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Artikel 7a 
1. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een volwassenen grafruimte 

op het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven € 154,-
2. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een kinder grafruimte op 

het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven € 77,-

Artikel 8 Gebruik orgel 
1. Voor het gebruik van het in de aula aanwezige orgel tijdens een rouwplechtigheid 

wordt geheven € 88,-
2. Voor het gebruik van de in de aula aanwezige geluidsinstallatie tijdens een 

rouwplechtigheid wordt geheven € 47,-
3. Voor het gebruik maken van de geluidsinstallatie bij de grafruimte wordt 

geheven € 26,-

Artikel 9 Op- en herbegraven 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 

Artikel 10 Schudden van graven en het sluiten van graven 
1. Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een familiegrondgraf, 

wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven het 
bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

Artikel 11 Stichten graf- en urnenkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder 

wordt per grafruimte geheven 
2. Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder wordt geheven 
3. Voor het aanbrengen van een houten vionder in een grafkelder wordt geheven 
4. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder 

en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven 
5. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven 
6. Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf wordt geheven 

Artikel 12 Aanbrengen grafsteen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 
of een particuliere kinderhuurgrafruimte, wordt geheven 

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere kinderhuurgrafruimte, wordt geheven 

3. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere urnengrafruimte, wordt geheven 

4. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere foetusgrafruimte, wordt geheven 

5. Voor het op een grafruimte aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld in 
artikel 6.10.1b van de beheersverordening, wordt geheven 

6. Voor het aanbrengen van een gedenkplaat na een asverstrooing, wordt geheven 

€ 481,-
€ 89,-
€ 273,-

€ 222,-
€ 26,-
€ 148,-

€ 119,-

€ 58,-

€ 58,-

€ 58,-

€ 35,-
€ 35,-
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Artikel 13 Aanbrengen beplanting 
1. Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde 

een particulier kinderhuurgraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven € 239,-
2. Voor het aanbrengen van een beplanting op een particulier kinderhuurgraf 

wordt geheven € 165,-
3. Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte 

wordt geheven € 18,-
4. Voor het schoonhouden van een op een algemene kindergrafruimte geplaatste 

grafsteen, kleine herstellingen daaronder begrepen, alsmede voor het 
onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt een 

eenmalig recht geheven van € 58,-

Artikel 14 Lichten en herplaatsen grafbedekking 

1. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of 
asbusbijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een particuliere 
huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven € 189,-

2. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of 
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 

wordt geheven € 5 1 , -

Artikel 15 

Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente 
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van 

de beheersverordening, wordt geheven € 363,-

Artikel 16 Onderhouden grafbedekking 

1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten 
geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het 
onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een 
voorwerp of beplanting op een particuliere grafruimte, niet zijnde een particulier 
kinderhuurgraf of een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, per belastingjaar 
geheven: 
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk € 33,-
b. voor een liggende zerk € 45,60 
c. voor een stel banden of hoge plinten € 28,20 
d. voor palen al of niet met bronzen stangen € 17,70 
e. voor marmergruis of soortgelijk materiaal € 28,20 
f. voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 39,60 
g. voor een graftuin € 71,70 
h. voor een graftuin zonder bloemstrook € 39,60 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 33,-
j . voor het verven van letters en/of symbolen € 57,30 
k. voor een sierurn € 25,50 
1. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 28,20 

2. Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particuliere kinderhuur
grafruimte wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven. 

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte wordt ten 
aanzien van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste 
lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven. 

4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particulier 
kinderurnengraf betreft wordt voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven € 43,80 

5. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen 
de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 

6. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijf en 
twintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden 
is verschuldigd. 
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7. Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar 
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 

8. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot begraven 
met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het 
onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. 
De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoud 
van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK C BEPALINGEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEGRAAFPLAATS ESSERVELD, DE 
ZUIDERBEGRAAFPLAATS, DE NOORDERBEGRAAFPLAATS EN DE 
BEGRAAFPLAATSEN KLEIN SELWERDERHOF I EN KLEIN SELWERDERHOF II 

Artikel 17 Grafrechten begraafplaats Esserveld 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 6.420,-
2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als 

bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening wordt geheven € 2.137,-
3. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus 

in een particuliere urnenkelder: 
a. uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, wordt geheven € 1.083,-
b. uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 1.625,-

Artikel 18 Grafrechten Zuiderbegraafplaats en Noorderbegraafplaats 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 3.254,-
2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als 

bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening, wordt geheven € 1.083,-

Artikel 19 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met 

vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven € 728,-
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 
een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort 
na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de 
bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht geheven. 

3. Voor het bijzetten van een asbus in een particuliere grafruimte op maandag tot 
en met vrijdag op de gewone uren van begraven, wordt geheven € 303,-

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt: 
a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 
b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

5. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte, uitgegeven voor 
onbepaalde tijd of op een particuliere huurgrafruimte, wordt geheven € 65,-

6. Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf wordt geheven € 65,-

Artikel 20 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, worden 
de in artikel 19 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
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c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 

Artikel 21 Op- en herbegraven 

1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 
daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen 
of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 

Artikel 22 Schudden van graven en sluiten van graven 
1. Voor het schudden van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende, wordt 

geheven het bedrag van de voorafgaand aan het schudden aan de rechthebbende 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Voor het sluiten van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende wordt 
geheven het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Artikel 23 Stichten grafkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt 

geheven: 
a. voor een enkele grafkelder € 482,-
b. voor een dubbele grafkelder € 910,-

2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee grafruimten, 
wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag voor elke 
grafruimte meer verhoogd met € 239,-

3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder 
en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven € 223,-

Artikel 24 Vergunningen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

particuliere grafruimte wordt geheven € 119,-
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

particuliere urnengrafruimte wordt geheven € 58,-

Artikel 25 Herplaatsen grafbedekking 
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente 
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van de 
beheersverordening, wordt geheven € 363,-
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33,-
16,20 
67,50 
33, -
45,60 
67,50 

28,20 
28,20 

39,60 
71,70 

33, -
10,80 
25,50 
28,20 

Artikel 26 Onderhouden grafbedekking 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten 

geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn 
geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de Noorderbegraafplaats, de 
Zuiderbegraafplaats of de begraafplaats Esserveld, alsmede voor het onderhouden 
van de daarop aanwezige beplantingen wordt per belastingjaar geheven: 
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger 

dan 1.50 m. € 
elke meter of gedeelte daarvan hoger € 

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m . € 
voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger € 

c. voor een liggende steen of zerk € 
d. voor een omrastering € 
e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende 

van een omrastering € 
f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal € 
g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 
h. voor een graftuin € 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 
j . voor het maaien van het gras rondom de grafsteen € 
k. voor een sierurn € 
1. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 

2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte, wordt ten 
aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge 
het eerste lid verschuldigde recht geheven. 

4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particuliere 
kinderurnengraf betreft wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven € 43,80 

5. Voor het van gemeentewege schoonhouden van een voorwerp, eenvoudige 
herstellingen daaronder begrepen, dat geplaatst is op een grafruimte aanwezig 
op de begraafplaats Klein Selwerderhof I of Klein Selwerderhof II, alsmede voor het 
onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt per 
belastingjaar geheven € 71,70 

6. Indien van een grafruimte op een van de begraafplaatsen Klein Selwerderhof I 
en Klein Selwerderhof II uitsluitend gebruik is gemaakt voor het daarin begraven van 
twee of drie stoffelijke overschotjes, wordt het in het voorgaande lid genoemde recht 
tot de helft onderscheidenlijk tot eenderde gedeelte geheven. 

7. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 

8. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijftigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd. 

9. Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar 
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 
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10. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot begraven 
met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het 
onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. 
De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoud 
van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, MIDDELBERT EN NOORDDIJK 

Artikel 27 Grafrechten 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

grafruimte wordt geheven, indien het betreft: 
a. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.211,-
b. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor 

de tijd van 30 jaar € 717,-
c. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Middelbert, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.211,-
d. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.211,-
e. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor 

de tijd van 30 jaar € 717,-
2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een 

particuliere huurgrafruimte op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk en 
Noorddijk wordt geheven: 
a. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 

van 30 jaar € 1.625,-
b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 

van 20 jaar € 1.083,-
3. a. Voor een verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven 

in een particuliere huurgrafruimte op de begraafplaats te Hoogkerk, 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 542,-

b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van 
een asbus in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven 
voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven indien het een particuliere grafruimte 
betreft op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 542,-
2. Noorddijk: € 542,-

4. a. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particuliere kinderhuurgrafruimte voor de tijd van 30 jaar wordt geheven, 
indien het een particuliere grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 649,-
2. Noorddijk: € 649,-

b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in 
een kinderhuurgrafruimte met een tijd van 10 jaar op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 216,-
2. Noorddijk: € 216,-

Artikel 28 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 15.00 wordt geheven € 365,-
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 
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b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort 
na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de 
bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht geheven. 

3. Voor het begraven in een particulier huurkindergraf wordt geheven € 330,-
4. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone 

uren van begraven wordt geheven: 
a. indien de asbus wordt bijgezet in een particuliere grafruimte € 300,-
b. indien de asbus wordt bijgezet in een daartoe bestemde particuliere 

huurgrafruimte op het urnenveld € 65, -
5. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid wordt: 

a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 

b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

6. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte voor onbepaalde 
tijd of een particuliere huurgrafruimte wordt geheven € 65,-

7. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 
a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de 
bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht geheven. 

Artikel 29 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, 
worden de in artikel 28 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 

Artikel 30 Op- en herbegraven 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen 
of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag 
opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot. 

Artikel 31 Schudden van graven 
Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een graf, wordt geheven het 
bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

Artikel 32 Stichten graf- en urnenkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder 

wordt per particuliere grafruimte geheven: 

a. voor een enkele grafkelder € 365,-
b. voor een dubbele grafkelder € 600,-

2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee particuliere 
grafruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde recht voor elke 
grafruimte meer verhoogd met € 237,-

3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een particuliere 
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urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven 
4. Voor het reinigen en wit verven van een particuliere urnenkelder wordt geheven 

Artikel 33 Aanbrengen grafsteen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 

een particuliere grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het 
urnenveld, wordt geheven 

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 
een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven 

Artikel 34 Aanbrengen beplanting 
Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde een 
Particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven 

Artikel 35 Herplaatsen grafbedekking 
Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of 
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld wordt 
geheven € 

Artikel 36 Onderhouden grafbedekking 

€ 
€ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten 
geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn 
geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de begraafplaatsen Hoogkerk, 
Middelbert of Noorddijk alsmede voor het onderhouden van de daarop aanwezige 
beplantingen wordt per belastingjaar geheven: 

€ 

€ 

5 1 , -

Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 
Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld betreft wordt, voor het 
schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de grafsteen, per 
belastingjaar geheven 

Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte, wordt 
ten aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het 
ingevolge het eerste lid verschuldigde recht geheven. 
Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het 
uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het 
schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. De rechten 

223,-
25,50 

120,-

60, -

239,-

a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger 
dan 1.50 m € 33, -
elke meter of gedeelte daarvan hoger € 16,20 

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m € 67,50 
voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger € 33, -

c. voor een liggende steen of zerk € 45,60 
d. voor een omrastering € 67,50 
e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van 

een omrastering € 28,20 
f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal € 28,20 

g- voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 
grafbeplanting € 39,60 

h. voor een graftuin € 71,70 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 33, -

j - voor het maaien van het gras rondom de grafsteen € 10,80 
k. voor een sierurn € 25,50 
1. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 28,20 

43,80 
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kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoud van het 
bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK E OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 37 Inschrijven en overschrijven 
1. Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 16,10 
2. Voor het inschrijven van een tweede of derde overledene in het gemeentelijke 

register wordt geheven € 16,10 
3. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 33,25 

Artikel 38 
1. Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op een van de 

begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven € 65,-
2. Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit meerdere asbussen op een van de 

begraafplaatsen wordt anderhalf maal het recht geheven. 
3. Indien de verstrooiing van as plaatsvindt op een andere plek dan op een van de 

begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven € 125,-

Artikel 39 Wijze van heffing en betaling 
1. De krachtens artikel 16, leden 1, 2 en 3 en 4 en artikel 26, leden 1, 2, 3 en 4 verschul

digde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar in een 
termijn, welke vervalt uiterlijk vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de in de artikelen 16 en 26 
bedoelde jaarlijkse rechten voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede 
de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een 
gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden 
voldaan in een termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk 
stuk. 

Artikel 40 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de begrafenisrechten. 
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Artikel 41 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
1. De 'Verordening begrafenisrechten 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing 
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening begrafenisrechten 2016'. 
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Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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ByLA,GE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van brug- en havengeld 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Aard van de heffing en algemene bepalingen 
1. Onder de naam bruggeld wordt een recht geheven voor het van gemeentewege verlenen van 

doorvaart aan zee- en binnenvaartuigen buiten de reguliere openingstijden van de bruggen. 
2. Onder de naam havengeld wordt een recht geheven voor het gebruik van de in de gemeente 

gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor de scheepvaart 
toegankelijkzijn. 

3. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Haven : de in de gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in 

beheer of in onderhoud zijn en voor de scheepvaart toegankelijk 
zijn; 

b. Havenmeester : teamleider openbare ruimte van het onderdeel Stadstoezicht; 
c. Vaartuig : elk lichaam dat is vervaardigd dan wel bestemd of geschikt is 

om wegens zijn drijfvermogen te water te worden gebruikt of 
bewaard; 
elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe is 
bestemd met uitzondering van de hierna onder f, g en h 
genoemde vaartuigen; 
elk vaartuig dat niet wordt gebruikt noch is bestemd voor de 
vaart ter zee en met uitzondering van de hierna onder f, g en h 
genoemde vaartuigen; 
een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie; 
een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of 
tot woning bestemd; 
een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor 
het bedrijfsmatig houden van feesten en partijen; 
plaats in het water die door een zeevaartuig, een 
binnenvaartuig, een pleziervaartuig een woonboot of een 
borrelboot bij verblijf wordt ingenomen; 
een gewichtseenheid van 1.000 kilogram; 
het in tonnen uitgedrukt verschil tussen de 
zoetwaterverplaatsing van een vaartuig bij grootste toegelaten 
diepgang en die van het ledige vaartuig, zoals dit blijkt uit zijn 
geldige meetbrief of daarmee gelijk te stellen document; 
de inhoud van een vaartuig in gewichtstonnen; 
een aaneengesloten tijdvak van 24 uren; 
een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen; 
de periode van 1 april tot en met 31 oktober; 
het openen en geopend houden van een of meer in de 
gemeente gelegen bruggen voor een zee- of binnenvaartuig. 

4. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze verordening 
vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW). 

d. Zeevaartuig 

e. Binnenvaartuig 

f. Pleziervaartuig 

g. Woonboot 

h. Borrelboot 

i. Ligpiaats 

1. 
m 
n. 
o. 
p. 

Ton 
Laadvermogen 

Bruto tonnage 
Dag 
Maand 
Zomerseizoen 
Verlenen van doorvaart 
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Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig voor het bruggeld als bedoeld in artikel 1, tweede lid, is degene op wiens 

verzoek de dienst wordt verleend. 
2. Belastingplichtig voor het havengeld als bedoeld in artikel 1, eerste l id, is de eigenaar, de 

reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het vaartuig. 

Artikel 3 Ontstaan van belastingschuld 
1. Het bruggeld is verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van doorvaart. 
2. Het havengeld is verschuldigd zodra een aanvang wordt gemaakt met het afmeren in de 

haven. 
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een vaartuig geacht de haven niet 

opnieuw binnen te varen, indien: 
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte van 

de haven te bereiken; 
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart; 
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 8, eerste l id, onder e, wordt 

geheven. 

Artikel 4 Heffingsgrondslag 
1. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een zeevaartuig is: 

a. de bruto tonnage van het zeevaartuig; 
b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading. 

2. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een binnenvaartuig is het aantal 
tonnen laadvermogen. 

3. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een charterschip, passagiersschip of 
sleepboot is het aantal m^ dat wordt verkregen door het product van de in meters uitgedrukte 
grootste lengte en breedte. 

4. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een pleziervaartuig is de lengte van 
het vaartuig, uitgedrukt in meters. 

5. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een woonboot zonder vaste 
ligpiaats is het aantal m^ dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

Artikel 5 Wijze van heffing 
1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota 

of andere schriftuur. 
2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 uren na de 

aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet gebruik van de haven, 
op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met dien verstande dat de rechten 
in ieder geval op de eerste vordering van een met de inning belaste ambtenaar moeten 
worden voldaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in de door of 
namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen een maand na de 
dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, van de nota of de andere schriftuur. 

Artikel 6 Zeevaarttarief 
Voor een zeevaartuig bedraagt het havengeld, voor elk tijdvak van een maand of een gedeelte 
daarvan, € 0,43 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,69 per ton in de haven geloste en/of 
ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zal bedragen dan € 1,34 per bruto 
tonnage. 

Artikel 7 Binnenvaarttarief 
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het havengeld: 

a. € 0,09 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte daarvan, 
met een minimum van € 8,16; 

b. € 0,15 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte daarvan, 
met een minimum van € 7,81; 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

173

c. € 0,28 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 11,66; 

d. € 1,66 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan, 
met een minimum van € 65,38; 

e. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig gedurende 
dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart: 
1. € 1,66 per ton laadvermogen met een minimum van € 65,38 voor een vaartuig kleiner 

dan 38 ton; 
2. € 3,14 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter. 

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat passagiers 
inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of hoger. 

Artikel 8 Pleziervaartuigtarief 
1. Het havengeld voor het innemen van een ligpiaats met een pleziervaartuig op de aangewezen 

kanaalvakken wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel; 

2. Het havengeld voor het innemen van een ligpiaats met een pleziervaartuig (kleiner dan 
7 meter) op de daartoe krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
aangewezen locaties bedraagt € 179,10 per zomerseizoen. 

Artikel 9 Tarief woonboot zonder vaste ligpiaats 
Voor een woonboot zonder vaste ligpiaats bedraagt het havengeld € 0,22 per m^ per maand of een 
gedeelte daarvan. 

Artikel 10 Borrelboottarief 

Voor een het innemen van een ligpiaats met een borrelboot bedraagt het tarief € 44,00 per maand. 

Artikel 11 Bruggeld 

1. Het bruggeld voor het verlenen van doorvaart buiten de reguliere openingstijden bedraagt € 
286,97 per zee- of binnenvaartuig. 

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het bruggeld voor het verlenen van doorvaart van 
slechts een brug buiten de reguliere openingstijden € 118,71 per zee- of binnenvaartuig. 

Artikel 12 Bepaling verblijfsduur 
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling van de 
duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen: 
a. de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op een van deze dagen wordt geladen of gelost; 

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten worden 
voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste l id, onder a); 

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig voor 09.00 uur de haven verlaat, en de onmiddelli jk 
daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), tenzij het 
vaartuig op een van deze dagen wordt geladen of gelost. 

Artikel 13 Vrijstellingen 
1. Het in deze verordening bedoelde bruggeld wordt niet geheven voor: 

a. rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in gebruik voor 
vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciele voet ingerichte bedrijven; 

b. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
2. Het in deze verordening bedoelde havengeld wordt niet geheven voor: 

a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor al rechten worden geheven op grond 
van deze verordening; 

b. r i jks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in gebruik 
voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciele voet ingerichte 
bedrijven; 

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang van de 

belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost; 
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen. 

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
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Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van het brug- en havengeld. 

Artikel 15 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
1. De 'Verordening brug- en havengeld 2015' van 12 november 2014 , nr. 2, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening brug- en havengeld 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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[BUUhQl 
-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Voorwerp der belasting 

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven op honden die binnen de 
gemeente worden gehouden. 
Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is de houder van een bond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een bond onder zich heeft, 

tenzij blijkt dat een ander de houder is. 
3. Het houden van een bond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden 

van een bond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet 
bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

Artikel 3 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief 
1. De belasting wordt geheven per bond, met dien verstande dat meer dan een bond in een 

aanslag kan worden begrepen. 
2. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor de eerste hond € 116,40 
b. voor de tweede hond van dezelfde houder € 172,80 
c. en voor elke hond boven het aantal van twee van dezelfde houder € 232,80 
d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij de Raad van 

Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 289,20 

Artikel 5 Wijze van heffing 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

Artikel 6 
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag werd 
opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar hij voor het 
laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij belastingplichtig is, 
voor de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of zijn belastingplicht is 
geeindigd. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht 

in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal 

honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de hogere 
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden verschuldigd voor zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van 
de belastingplicht respectievelijk de toename van het aantal honden, nog kalendermaanden 
overblijven. 
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Bij de aanvang van de belastingplicht of toename van het aantal honden voor de zestiende 
van een kalendermaand is over die maand de voile belasting verschuldigd. Bij aanvang van 
de belastingplicht of toename van het aantal honden op een later tijdstip wordt over de 
lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden 
in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde 
van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog 
kalendermaanden overblijven. Bij beeindiging van de belastingplicht of vermindering van het 
aantal honden na de vijftiende van een kalendermaand is over die maand de voile belasting 
verschuldigd. Bij beeindiging van de belastingplicht of vermindering van het aantal honden 
op een eerder tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

Artikel 8 Vrijstellingen 
1. In dit artikel wordt onder hondenasiel en hondenpension verstaan: aan een locatie 

gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van 
honden, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, 
van het Besluit houders van dieren. 

2. De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan 

30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft; 
b. die jonger zijn dan twee maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden; 
c. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig 

door een blind persoon worden gehouden; 
d. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 

door een gehandicapt persoon worden gehouden; 
e. die verblijven in een hondenasiel of hondenpension; 
f. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

Artikel 9 Termijn van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan € 10.000,-
- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een machtiging tot 
automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door het totale bedrag 
van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het minimum 
termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De 
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van 
de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een maand 
na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste 
lid. 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de hondenbelasting. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening hondenbelasting 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
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2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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" ' ' ' ' ' mil , J 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het 

uitoefenen van de markthandel; 
b. dagplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een 

vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen 
dan wel ingenomen; 

c. vaste standplaats : de standplaats die voor onbepaalde tijd aan de vergunninghouder 
beschikbaar is gesteld; 

d. seizoenplaats : de standplaats die voor een bepaalde termijn jaarlijks aan de vergunning 
beschikbaar is gesteld; 

e. standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich been 
verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert 
over te halen tot de aankoop van een artikel; 

f. standwerkersplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te 
standwerken; 

g. marktterrein : de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 van het marktreglement 
is aangewezen voor het houden van een warenmarkt. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam "marktgeld" worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats en voor het door 
of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats. 

Artikel 3 Belastingplicht 

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 

2. Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven afgerond 
op een voile eenheid. 

Artikel 5 Teruggaaf 
Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats, indien een vergunninghouder op grond van de 
Marktverordening gedurende het kalenderkwartaal of een gedeelte ervan het recht op het innemen 
van een standplaats wordt ontnomen. De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van het aantal 
marktdagen, waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totale aantal marktdagen. 
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Artikel 6 Belastingtijdvak 
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag. 
Voor vaste standplaatsen en seizoenplaatsen is het belastingtijdvak geli jkaan een kalendermaand. 

Artikel 7 Wijze van heffing 
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoenplaats wordt geheven bij wege van 

aanslag. 
2. Het marktgeld voor een dagplaats en een standwerkersplaats wordt geheven door middel van 

een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld dat: 

a. bij wege van aanslag wordt geheven binnen een maand na dagtekening van het 
aanslagbiljet worden betaald; 

b. door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op het 
moment van uitreiking worden betaald. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

Artikel 9 Kwijtschelding 

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Nadere regels 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de 
heffing en de invordering van het marktgeld. 
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening marktgelden 2015'vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2014, 

nr. 2, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2016". 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

181

TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2016 
(behorend bij de Verordening marktgelden 2016) 

1. Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter 
beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan: 
a. kleinverbruik (230V/16A): € 0,98 per m^ -H € 1,65 per marktdag; 
b. kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 0,98 per m^ + € 4,96 per 

marktdag; 
c. krachtstroom (400V/32A): € 0,98 per m^ -i- € 9,92 per marktdag. 

2. Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking 
gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 7,28. 

De opbouw van het marktgeld is als volgt: 

a. kleinverbruik: 
€0,94 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 1,65 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 

b. kleinverbruik op krachtstroomaansluiting: 
€ 0,94 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 4,96 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 

c. krachtstroom 
€ 0,94 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 9,92 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit). 
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-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Belastingplicht 

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden terzake van binnen de gemeente 
gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die 
het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgti jdig gebruik aangemerkt 
als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die 
de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld. 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig 
in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

Artikel 2 Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de 

Wet waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende 
zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen 
tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 3 Maatstaf van heffing 
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende 

zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 
1. 

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van 
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die 
onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 
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Artikel 4 Vrijstellingen 
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel 
bedoelde waarde, de waarde van: 
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geexploiteerde cultuurgrond, daaronder 

mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die 
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de 
ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 
voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. een of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de 
daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke 
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, 
beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 
inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 
delen van zodanige werken die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als 
gebouwde eigendommen zijn aan te merken; 

j . onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst 
van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente; 

k. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

I. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van 
deze onroerende zaken niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een genootschap 
op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan een 
kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 
genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

m. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 
gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van 
het verkeer o f fer verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

n. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van 
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

0. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning; 

Artikel 5 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. 

Het percentage bedraagt voor: 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

184

a. de gebruikersbelasting 0,3705%; 
b. de eigenarenbelasting: 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1715%; 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4601%. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting 
geheven. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de 
laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 
vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste l id, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan € 
10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een machtiging 
tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het 
minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien 
bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van 
de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een maand na 
afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Parkeerbelastingen 

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: 
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 

verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te bepalen 
plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van 
een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot 
het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk 
laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het 
openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit 
doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden; 

b. motorvoertuigen : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van 
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990; 

c. houder : degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het 
kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was 
ingeschreven; 

d. parkeerapparatuur : parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt 
verstaan; 

e. centrale computer : computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het 
gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon; 

Artikel 3 Belastingplicht 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft 

geparkeerd. 
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te 
willen voldoen; 

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft 
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat: 
1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 

overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst 
de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als 
degene die het voertuig heeft geparkeerd; 

2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die 
ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 
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3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van 
het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, 
indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het 
voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
heeft aangevraagd. 

Artikel 4 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd na afloop van 

het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij de centrale computer van het 
bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 
vergunning wordt verleend. 

Artikel 5 Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing 
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de 
Verordening parkeerbelastingen 2016. 

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het inwerking stellen van 

de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen bij de centrale computer van het 
bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen, betaald worden binnen een maand na de dag waarop het belastbare feit 
heeft plaatsgevonden. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

Artikel 7 Ontheffing van parkeerbelasting 
1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar waarvoor de 

vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet 
ingetreden voile kwartalen waarop de vergunning betrekking heeft. 

2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 10,-. 

Artikel 7aVrijstelling gehandicapten 
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke invalidenparkeerkaart 
(zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke invalidenparkeerkaart of buitenlandse 
invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in 
combinatie met een parkeerschijf waarop de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk 
leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig 
is, dienen de vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar 
te worden aangebracht. 

Artikel 8 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling 
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in 

artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor 
wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. 

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen 
de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door 
het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats worden overgebracht en in 
bewaring worden gesteld. 
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Artikel 9 Kosten 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
bedragen € 60,-. 

Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de parkeerbelastingen. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening parkeerbelastingen 2015' van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 27 mei 2015, nrs. 7k en 8b wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de datum 
van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 

Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a. 

1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en 
feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad: 

a. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, 
Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, Martinikerkhof: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

b. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, 
St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, 
Ruiterstraat, Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, Tweede 
Drift Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, Kostersgang, 
Radebinnensingel, Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, Trompstraat, 
Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, Reitemakersrijge, 
Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, Lopende 
Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, Schuitendiep wz., Schoolstraat: 
€ 2,60 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 
09.00 uur tot 22.00 uur in de navolgende straat: 
Meeuwerderweg 
€ 0,95 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

3. Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade: 
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur. 

5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten en 
wijk: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Bloemstraat, 
Oostersingel, W.A. Scholtenstraat en Hortusbuurt: 
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg: 
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur in de Hortusbuurt: 
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag 
van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken: 
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden-Badstratenbuurt, Schildersbuurt, 
Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, Oranjebuurt: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 
uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in de Noorderplantsoenbuurt: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur op het Overwinningsplein: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 
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11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten: 
in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek 
Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 
23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan: 
€ 1,90 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een maximum 
van € 9,50 per dag. 

14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende weggedeelten: 

in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de 
hoek met de Eikenlaan; 
op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek 
met de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320; 
in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het perceel 
106 tot de hoek met de Eikenlaan; 
op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen 
aan de hoek met de Zonnelaan; 
€ 0,60 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,60 per 7,5 minuten bij 
parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Linie: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

16. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
18.00 uur bij hetzwembad De Papiermolen: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur. 

17. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Kop van Oost: 
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 
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Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 

1. Vergunning voor bewoners van de binnenstad krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 3 van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning binnenstad): 
€ 220,85 per jaar 

2. Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning schilwijken): 
€ 74,10 per jaar 

3. Vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, eerste lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (bedrijvenvergunning): 
€ 74,10 per jaar 

4. Extra vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, vierde of vijfde lid, van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (extra bedrijvenvergunning): 

€ 410,- per jaar 

5. Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (bezoekersvergunning): 
€ 44,55 per jaar 

6. Vergunning krachtens artikel 5, onder d, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 8 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(verzorgendenvergunning): 
€ 64,05 per jaar 

7. Vergunning krachtens artikel 5, onder e, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 9 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(storingsdienstvergunning): 
€399,90 per jaar. 

8. Vergunning krachtens artikel 5, onder f, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 10 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(schippersvergunning): 
€ 64,05 per jaar 

9. Vergunning krachtens artikel 5, onder g, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 11 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(tijdelijke bewoners/bezoekersvergunning): 
€ 8,25 per dagkaart 
€ 44,80 per weekkaart 
€ 194,10 per maandkaart 

10. Vergunning krachtens artikel 5, onder h, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 12 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(centrumbedrijvenvergunning): 
€ 23,20 per dag 

11. Vergunning krachtens artikel 5, onder i, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 13 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 
(schilwijkenbedrijvenvergunning): 
€ 17,- per dag 

12. Vergunning krachtens artikel 5, onder j , van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 14 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 (aanbiedersvergunning): 
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€ 64,05 per jaar 

13. Vergunning krachtens artikel 5, onder 1, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 16 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 (praktijkvergunning): 
€ 64,05 per jaar (met parkeerplaats € 456,40 per jaar) 

14. Vergunning krachtens artikel 5, onder m, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 j° artikel 16a van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 
2014 (marktkoopluivergunning) 
€74,10 per jaar 
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Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen 

a. Binnenstad 

b. Hortusbuurt 

c. Oosterpoortbuurt 

d. Rivierenbuurt 

e. Herewegbuurt 

f. Zeehelden- en Badstratenbuurt 

g. Schildersbuurt 

h. Oosterparkbuurt 

i. Grunobuurt/Laanhuizen 

j . Korrewegbuurt 

k. Binnenstad-Oost 

I. Oranjebuurt 

m. De Linie 

n. zwembad "De Papiermolen" 

: Het gebied begrensd door de middelli jn van de waterwegen 
Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen, Turfsingel, 
Schuitendiep, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven 
en der A. 

: Het gebied begrensd door Boterdiep (inclusief beide zijden 
van de straat), Boteringesingel ZZ, Kruissingel, Leliesingel en 
de middelli jn van de waterwegen Noorderhaven, 
Lopendediep, Spilsluizen en Turfsingel. 

: Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de Europaweg, 
de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen/Assen, 
het Herewegviaduct en de 'middell i jn' van de waterwegen 
Oosterhaven en Verbindingskanaal. 

: Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, 
middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, Julianaplein 
en de middellijn van het Noord-Willemskanaal. 

: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Assen, de 
Weg der Verenigde Naties en middelli jn Hereweg. 

: Het gebied begrensd door de middelli jn van de waterwegen 
Hoendiep, Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, Noord-
Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de Koeriersterweg 
en Laan 1940-1945. 

: Het gebied begrensd door de middelli jn van de waterwegen, 
Reitdiep, Noorderhaven, der A, Zuiderhaven, 
Eendrachtskanaal, Hoendiep en spoorlijn langs Laan 1940-
1945. 

: Het gebied begrensd door de middelli jn van de waterweg 
Oosterhamrikkanaal tot Zaagmuldersbrug, Zaagmuldersweg, 
Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, Damstersingel, 
Damsterdiep, Petrus Campersingel, L.J. Zielstraweg, 
Hanzeplein, Petrus Campersingel, 
S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van 
Doeverenplein. 

: Het gebied begrensd door de middelli jn van de waterweg 
Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan 
Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, 
Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties. 

: Het gebied begrensd door de middelli jn waterweg 
Oosterhamrikkanaal, Heymanslaan, kruispunt 
Korreweg/Heymanslaan, Floresplein, Floresstraat, kruispunt 
Bankastraat/Floresstraat, kruispunt Bedumerweg/Floresstraat 
(inclusief grens), Nieuwe Ebbingestraat tussen 
Noorderstationsstraat en Boteringesingel, Boteringesingel 
tot Boterdiep, Boterdiep westzijde tot Korreweg, Korreweg, 
Singelweg, P.J. van Kerckhoffstraat tot Bloemsingel. 

: Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf 
hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 
8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, 
Damsterkade, Oosterkade, Voor ' t Voormalig Klein Poortje 
en de middelli jn van de waterwegen Schuitendiep, 
Turfsingel en Oosterhaven). 

: Het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn 
Groningen/Delfzijl, Stadhouderslaan, Koninginnelaan, 
Verlengde Grachtstraat, Oranjesingel. 

: Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl. 
Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep (inclusief 
beide zijden van genoemde straten). 

: Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de 
noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de groenzone, 
aan de oostzijde het Boutenspad en aan de zuidzijde het 
gebouw van de Papiermolen. 
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o. Kop van Oost 

p. Noorderplantsoenbuurt 

: Het gebied begrensd door de middellij van de waterweg 
Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg en 
de westelijke kadastrale grens van de percelen GNGOOP 
00908GOOOO en GNGOOP 00768G0000 hetgeen ongeveer 
overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal in 
het verlengde van Agunnaryweg. 

: Het gebied begrensd door Spoorlijn Groningen/Delfzijl, 
Noorderstationsstraat even huisnummers, 
Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Selwerderstraat, 
Selwerderdwarsstraat, Plantsoenstraat (volledig), 
Kloosterstraat (volledig), Kerklaan, Louise Henriettestraat. 

Onderdeel IV - Opbouw kosten naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening 
parkeerbelasting 2016. 

De voor 2016 geraamde kosten voor het opieggen van naheffingsaanslagen: 

Vaste en variabele informatieverwerkinaskosten 
- kosten automatisering 
- kosten systeembeheer 
- kosten druk- en bindwerk 
- portokosten 

53.000 
€ 35.000 
€ 10.000 
€ 19.000 

117.000 
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Personeels- en overheadkosten 
- personele kosten Heffingen (3,5 fte) 

overhead (50% van de loonsom) 
- personele kosten Invordering (2,8 fte) 

overhead (50% van de loonsom) 
- personele kosten Functioneel applicatiebeheer 

overhead (50% van de loonsom) 
- personele kosten Klant Contact Centrum 

overhead (50% van de loonsom) 
- personele kosten functioneel beheerder (0,5 fte) 

overhead (50% van de loonsom) 
- personele kosten T&H D / Parkeren en Openbare Ruimte 

(21 fte + verwachte inhuur 2016) 
overhead (50% van de loonsom) 

- personele kosten medewerker Parkeerbedrijf (1 fte) 
overhead (50% van de loonsom) 

€ 196. ,000 
€ 98. ,000 
800 
€ 78. ,400 
€ 22, .500 
€ 11 .250 
€ 5 .000 
€ 2 .500 
€ 30 .000 
€ 15, .000 

€ 1.300, .000 
€ 650 .000 
€ 50 .900 
€ 25 .450 

€ 2.641.800 

Totaal kosten naheffingen € 2.758.800 

Het voor 2016 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 40.000. 

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een 
bedrag van € 68,97. In verband met het wettelijk maximum wordt het tarief voor 2016 
daarom € 60,- . 
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r 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. jaar : een kalenderjaar; 
b. seizoen : de periode van 1 maart tot en met 31 oktober; 
c. maand : een kalendermaand; 
d. week : een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen; 
e. dag : een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend bij 0.00 uur; 
f. tabel : de bij deze verordening behorende tabel; 
g. bouwmaterialen : door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, bouwwerktuigen 

(waaronder begrepen rails en kraanbanen) en stellingen ingenomen of 
doorschuttingen en omheiningen afgesloten oppervlakte; 

h. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, Zuiderhaven, 
A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Winschoterkade en 
Oosterhaven. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht 
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op 

of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten 
behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 
verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens 
rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het 
voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond heeft. 

Artikel 4 Vrijstellingen 
1. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van: 

a. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de gemeente, de provincie, het rijk of de 
waterschappen, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak; 

b. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de ANWB of een andere overeenkomstige 
instelling, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar belang dienen of een 
verkeersaanwijzing bevatten; 

c. voorwerpen ten behoeve van de afvoer van regen- of grondwater; 
d. voorwerpen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een perceel, bestaande uit rolluiken, 

alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke, die uitsluitend ten behoeve van de 
veiligheid zijn aangebracht; 

e. vlaggenstokken, vlaggenstokhouders, vlaggen, spionnetjes, bloembakken, lampen, 
feestverlichting, spandoeken en zonneschermen; 
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f. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht van 
de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak; 

g. billboards, mupi's, abri's en reclameobjecten rond lichtmasten. 
2. De precariobelasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde 

van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belasting-verordening 
een bedrag wordt gevorderd. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze 
verordening bepaalde. 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting 
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 

genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een voile eenheid aangemerkt. 
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de 

twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor 
de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, 
tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat 
geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is. 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige wijze. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting: 
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 

opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week 
of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het 
belastingtijdvak. 

Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met 
dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het 
belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten 
periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan. 

Artikel 8 Wijze van heffing 
De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de 
loop van het belastingtijdvak 

Artikel 9 
1. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de 

belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 

in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid van het aantal 
voile maanden dat na aanvang van de belastingplicht in het jaar nog overblijft. 

3. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 
in de loop van dat jaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige ontheffing verleend 
naar evenredigheid van het voile aantal maanden dat na beeindiging van de belastingplicht in het 
jaar nog overblijft. 
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Artikel 10 Termijn van betaling 
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en invordering van de precariobelasting. 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening precariobelasting 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten 
die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2016'. 

Gedaan te Groningen in openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016 

Nr. Omschrijving Eenheid Tarief 

0 Algemeen tarief 
0.1 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven gemeentegrond en voor het gebruik van 
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt 
vrijgelaten en voor zover voor het hebben van deze 
voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een 
bijzonder tarief is voorzien per m2 per jaar € 52,50 

0.2 Idem per m2 per maand € 5,50 
0.3 Idem per m2 per week € 1,73 
0.4 Idem per m2 per dag € 0,49 
0.5 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven gemeentegrond en voor het gebruik van 
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt 
belemmerd of versperd en voor zover voor het 
hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in 
deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien per m^ per dag € 4,45 

1. Groenstroken en dergelijke 
Groenstroken, kelderingangen of steepen 
bij een perceel 
per groenstrook, kelderingang of stoep per jaar € 5,95 

2. Bouwmaterialen 
2.1 Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond is 

voorzien van een wegbedekking of op andere 
wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m2 per maand € 5,50 

2.2 Idem per m2 per week € 1,73 
2.3 Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond niet 

is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze 
geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m2 per maand € 0,54 

2.4 Idem per m^ per week € 0,16 
3. Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke 
3.1 Kabels per m per jaar € 1,73 
3.2 Leidingen, buizen, kokers e.d. per m per jaar € 5,36 
4. Terrassen 
4.1 Terrassen buiten de diepenring per m^ per seizoen € 43,35 
4.2 Terrassen binnen de diepenring (incl. beide 

zijden van de diepenring) per m2 per jaar € 53,45 
5. Uithangborden en dergelijke 

Uithangborden, lichtbakken. 
neonlichtreclames e.d. per m2 per jaar € 118,80 

6. Containers en steigers 
6.1 Open afvalcontainers met een inhoud 

minder dan 10 m^ per plaatsing € 10,95 
6.2 Open afvalcontainers met een inhoud 

van 10 m ' of meer per plaatsing € 27,00 
6.3 Zeecontainers per m2 per maand € 5,36 
6.4 Idem per m2 per week € 1,73 
6.5 Rolsteigers per plaatsing € 21,65 
6.6 Vaste steigers per m2 per maand € 5,36 
6.7 Idem per m2 per week € 1,73 
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[BULAGEj 
-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. ruimte : een roerende woon-o f bedrijfsruimte, die duurzaam aan een plaats 

gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent 
gebruik; 

b woonruimte een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan 
worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning 
dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden; 

c. bedrijfsruimte een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 
Artikel 2 Belastingplicht 
1. Onder de naam 'roerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht 
gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: 
eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; 
b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgti jdig gebruik aangemerkt 

als gebruik door degene die ruimte ter beschikking heeft gesteld. 
3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter 

beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan 
wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld. 

Artikel 3 Belastingobject 
Als een ruimte wordt aangemerkt: 
a. een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b. een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als 

een afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde 

gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden 
beoordeeld, bij elkaar behoren; 

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een in 
onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de 

voile en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger 
de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddelli jk en in voile omvang in gebruik 
zou kunnen nemen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met 
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uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 
1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de 
vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. 
Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met: 
a. de aard en de bestemming van de ruimte; 
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering 

waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen. 
3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw 

bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw 
wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de 
zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik 
overeenkomstig de beoogde bestemming. 

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel 
uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat 
voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden 
bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed 
gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te 
vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. 
Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die 
woonruimte. 

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de 
waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de 
gehele ruimte. 

Artikel 5 Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten de waarde van: 
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig 
wordt geexploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt 
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die 
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij 
de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

b. ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 
van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander 
met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, 
een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning; 

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging 
van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimten 
zijn aan te merken; 

f. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst 
van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente; 

g. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

h. woonruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
van deze woonruimten niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een 
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan 
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een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 
genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

i. ruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen 
van zodanige ruimten die dienen als woning. 

2. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 
bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan 
woondoeleinden. 

Artikel 6 Waardepeildatum 
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de waardepeildatum 

heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert. 
2. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde 

wordt bepaald. 
3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar 

waarvoor de waarde wordt bepaald 
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of 
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, 

hetzij verandering van bestemming, of 
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de 

ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, de 
waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar. 

Artikel 7 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,3705%; 
b. de eigenarenbelasting: 

1. voor woonruimten 0,1715%); 
2. voor bedrijfsruimten 0,4601%. 
3. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen belasting 

geheven. 

Artikel 8 Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 9 Termijnen van betaling 

1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op 
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste l id, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 



 

Raadsvoorstel - Tarieven 2016

202

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan € 
10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen 
bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal 
termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de 
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk 
van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid. 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de roerende-zaakbelastingen. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft 
op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel : een roerende of onroerende zaak; 
b. onroerende zaak : 1. een gebouwd eigendom; 

2. een ongebouwd eigendom; 
3. een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat 

blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt; 

4. een samenstel van twee of meer van de in onder 1 of onder 2 
bedoelde eigendommen of onder 3 bedoelde gedeelten 
daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en 
die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren; 

5. het binnen de gemeente gelegen deel van een onder 1 of 
onder 2 bedoeld eigendom, van een onder 3 bedoeld gedeelte 
daarvan of van een onder 4 bedoeld samenstel; 

c. gemeentelijke riolering : een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 
verwerking, zuivering of transport van huishoudelijk afvalwater, 
bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 
beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

Artikel 2 Aard van de heffing 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten 
die voor de voor de gemeente verbonden zijn aan: 
1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede 

de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot 

heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is 
aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig 
in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
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Artikel 5 Belastingtarief 
De belasting bedraagt € 145,34 per perceel. 

Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld 
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. 

Artikel 9 Vrijstelling 
De belasting wordt niet geheven terzake van percelen die zijn voorzien van een door de eigenaar 
van het perceel geplaatste voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). 

Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste l id, 
worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan € 
10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een machtiging tot 
automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door het totale bedrag 
van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het minimum 
termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. 
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald door automatische incasso van 
de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een maand 
na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste 
lid. 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de rioolheffing. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening rioolheffing 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2016'. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 
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Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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11 november 2015
Nr. 2b.
Tarieven 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015
(5290621);

HEEFT BESLOTEN:

I. de OZB-tarieven voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers 
niet-

         woningen vast te stellen op respectievelijk 0,1715%, 0,4601% en 0,3705%; 
II.      de tarieven van de afvalstoffenheffing niet te verhogen; 
III.     het tarief van de rioolheffing te verhogen van € 138,85 naar € 145,34; 
IV.    de begrafenisrechten naast de loon- en prijscompensatie van 1,72% met 2,85% te 

verhogen;
V.     de precariobelasting naast de loon- en prijscompensatie van 1,72% met 6,65% te 

verhogen; 
VI.   in de leges voor evenementenvergunningen een verdergaande differentiatie naar grootte

van het evenement aan te brengen;
VII.   de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen naast de loon- en 
         prijscompensatie van 1,72% met € 5,-- te verhogen-; 
VIII.  de tarieven voor het parkeren bij parkeerautomaten met tien cent te verhogen;
IX.    het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting te verhogen van € 59,-- naar € 60,--; 
X.     het ligplaatstarief voor borrelboten vast te stellen op € 220,--;
XI.    het tarief voor standwerkersplaatsen vast te stellen op € 7,28 per strekkende meter;
XII.   op de tarieven van de hondenbelasting, het brug- en havengeld, het marktgeld en de 

leges de loon- en prijscompensatie van 1,72% toe te passen;   
XIII.  de gemeentebegroting 2016 te wijzigen;
XIV.  de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven 

voor het jaar 2016 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2016;
XV.   dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016’ vast te 
stellen.

Artikel 1 Belastingplicht
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden terzake van binnen de gemeente 

gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, 
verder te noemen: eigenarenbelasting.

2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting 
als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

a. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft 
gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd 
de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking 
is gesteld.

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III 

van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond 

van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die 
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende
zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
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Artikel 3 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 

onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar
bedoeld in artikel 1.

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van 
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die
onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 
artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, 
die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder 
daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 
gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde 
grond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor 
het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, 
een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen 
als woning;

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden 
genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met 
uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 
natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander
met inbegrip van kunstwerken;

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van 
de delen van zodanige werken die dienen als woning;

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als 
woning;

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 
zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

j. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente;
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente;

k. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs;
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de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft;

l. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning;
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan 
een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 
genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging;

m. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet 
zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, 
ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, 
verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en 
palen;

n. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan 
de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met 
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

o. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning;

Artikel 5 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. 

Het percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,3705%;
b. de eigenarenbelasting:

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1715%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4601%.

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting 
geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt 

op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 10.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later.



 

Raadsbesluit - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016

210

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing 
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016'.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik 
maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in 

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een 
perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet 
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden 
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik 
maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 

tarieventabel wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
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1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening 
behorende tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later 
is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting
als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden 
overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht vóór de zestiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij aanvang op een 
later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting 
als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. 
Bij beëindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een kalendermaand is over die
maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging op een eerder tijdstip wordt over 
de lopende kalendermaand geen belasting geheven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen 
de gemeente verhuist en aldaar inzake een ander perceel belastingplichtig wordt.

5. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de 

bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald in drie gelijke 
termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende 
termijnen telkens een maand later.

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste
lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan 
€ 10.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen 
door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer 
dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op 
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende 
termijnen telkens een maand later.

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als 
bedoeld in het eerste lid.

5. De kennisgevingen, opgelegd voor de belasting als bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de 
bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald op het tijdstip van 
uitreiking.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.
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Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De Verordening afvalstoffenheffing 2015 van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 25 maart 2015, nr. 6a, wordt ingetrokken met ingang van 1
januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die 
zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de
datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2016'.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING 
AFVALSTOFFENHEFFING 2016

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 156,98
2. De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt:

2.1. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door één persoon vermeerderd met € 81,34

2.2. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door twee personen vermeerderd met € 121,66

2.3. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door drie, vier, vijf, zes of zeven personen 
vermeerderd met € 179,02

2.4. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door acht of meer personen vermeerderd met € 289,30

3. De belasting als bedoeld in de onderdelen 1 en 2 wordt voor het op 
1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben
van een extra container van 240 liter vermeerderd met € 110,28
per container
Bij het in bruikleen hebben van een extra container met een groter volume 
en/of een grotere ledigingsfrequentie dan één maal per twee weken wordt 
dit volume of deze ledigingsfrequentie evenredig omgerekend naar 
meerdere containers van 240 liter. Hierbij wordt altijd naar beneden 
afgerond.

4.1. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 1 bedraagt voor:

4.1.1 een hoeveelheid tot max. 1,5 m3       € 46,50
4.1.2.een hoeveelheid groter dan 1,5 m3:   

€ 46,50 vermeerderd met € 25,-- voor elke hoeveelheid van 1,5 m3 of 
gedeelte daarvan boven het aantal van 1,5 (met een maximum van 
4,5 m3 per keer)

4.2. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 2 bedraagt per m³ € 115,50

4.3. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval bedraagt €
15,--

per m³
5.1. De belasting voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, grof vuil en/of hout

bij het afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt

5.1.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 19,--
per keer

5.1.2. in geval van aanvoer op een éénassige aanhangwagen € 58,50
per keer

5.1.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een
bestelbus € 205,--
per ton
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met dien verstande dat de eerste vier bezoeken waarbij grof vuil 
en/of hout wordt aangeboden, gratis zijn.

5.2. De belasting voor het aanbieden van schone deelstromen bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt

5.2.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 6,50
per keer

5.2.2. in geval van aanvoer op een éénassige aanhangwagen € 12,50
per keer

5.2.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een
bestelbus € 205,--
per ton
met dien verstande dat de eerste vier bezoeken gratis zijn.

5.3 De belasting voor het aanbieden van autobanden met velg bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt per stuk € 10,--
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016’ vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

a. perceel : een roerende of onroerende zaak;
b. onroerende zaak : 1. een gebouwd eigendom;

2. een ongebouwd eigendom;
3. een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat 

blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt;

4. een samenstel van twee of meer van de in onder 1 of 
onder 2 bedoelde eigendommen of onder 3 bedoelde 
gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in 
gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, 
bij elkaar behoren;

5. het binnen de gemeente gelegen deel van een onder 1 of 
onder 2 bedoeld eigendom, van een onder 3 bedoeld 
gedeelte daarvan of van een onder 4 bedoeld samenstel;

c. gemeentelijke riolering : een voorziening of combinatie
van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of
transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, 
hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in 
onderhoud bij de gemeente;

Artikel 2 Aard van de heffing
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de 
kosten die voor de voor de gemeente verbonden zijn aan:
1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken.
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Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het 

genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of 
indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Artikel 5 Belastingtarief
De belasting bedraagt € 145,34 per perceel.

Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 9 Vrijstelling
De belasting wordt niet geheven terzake van percelen die zijn voorzien van een door de 
eigenaar van het perceel geplaatste voorziening voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA).

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later.

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal 
termijnen niet meer dan tien bedraagt. 
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens een maand later.

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald door automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen
als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening rioolheffing 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2016'.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2016 vast te stellen.

RUBRIEK A ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Aard van de heffing
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het 
gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke 
overschotten en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in 
verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten.

Artikel 2 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. gemeentelijke begraafplaatsen: de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein 

Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de 
Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de 
gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, 
Middelbert en Noorddijk; 

b. rechthebbende : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie 
het uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte 
is verleend;

c. uitsluitend recht tot begraven : het recht om in een particuliere grafruimte één of 
meer stoffelijke overschotten te doen begraven of 
begraven te houden;

d. grafruimte : een ruimte waarin stoffelijke overschotten kunnen 
worden begraven of asbussen kunnen worden 
bijgezet;

e. asbus : een hermetisch gesloten bus, bevattende het 
stoffelijk overschot van een overledene na 
crematie; 

f. gewone uren van begraven : de in de beheersverordening aangewezen uren van 
begraven;

g. beheersverordening : de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen
van Groningen.
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Artikel 3 Belastingplicht
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte
of van degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten 
aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik 
maakt.

Artikel 4 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF

Artikel 5 Grafrechten
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde grafruimte 

wordt geheven:
a. indien het betreft een grafruimte, deel uitmakende van een particuliere

familiegrafruimte

€

12.165,--
vermeerderd met, voor elke m² grond, een gedeelte van een m² voor een 
gehele gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid,
van de beheersverordening beschikbaar wordt gesteld

€

670,--
b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit drie 

verdiepingen, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

2.272,--
c. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit drie 

verdiepingen, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd 
van 30 jaar 

€

3.409,--
d. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit één 

verdieping, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

1.676,--
e. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit één 

verdieping, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd van 
30 jaar
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€

2.515,--
f. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd 

van 30 jaar

€

670,--
g. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte op het gedeelte van de 

begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten 
van Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

1.676,--
h. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf op het gedeelte van de 

begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van 
Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

670,--
i. indien het betreft een particulier foetusgraf bestaande uit één verdieping,

uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

335,--
2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus

wordt geheven:
a. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, 

sierurnenveld
of in de urnenmuur
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€

1.083,--
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

1.625,--
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b. indien het betreft een particulier kinderhuururnengraf
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€

387,--
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€

580,--
Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in 
een 
particuliere huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 20, 30, 40, 60 en 
80 jaar, wordt geheven

€

819,--
3. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere

grafruimte, waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven
minder dan 10 jaar is, wordt geheven
a. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 1 jaar

€ 81,90
b. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 2 jaren

€ 163,80
c. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 3 jaren

€ 245,70
d. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 4 jaren

€ 327,60
e. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 5 jaren

€ 409,50
f. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 6 jaren

€ 491,40
g. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 7 jaren

€ 573,30
h. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 8 jaren

€ 655,20
i. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 9 jaren

€ 737,10
4. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven

in een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt
geheven

€
223,--

5. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een 
asbus in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven
voor de tijd van 20 of 30 jaar, wordt geheven

€
428,--

6. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier kinderurnengraf, uitgegeven voor de tijd van 20 en 30 jaar, wordt
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geheven
€
149,--

7. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier foetusgraf, uitgegeven voor de tijd 30 jaar, wordt geheven

€
112,--

Artikel 6 Begraafrechten
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven, indien het betreft:
a. het begraven in een particuliere familiegrafruimte, een particuliere 

huurgrafruimte of een algemene grafruimte
€
728,--

b. het begraven in een particulier kinderhuurgraf

€

334,--
c. het begraven in een algemeen kindergraf

€

105,--
d. het begraven in een particulier foetusgraf

€

65,--
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort 
na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt geen
recht geheven.

3. Voor het bijzetten van asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone uren 
van begraven wordt geheven, indien het betreft:
a. het bijzetten in een particuliere familiegrafruimte of een particuliere 

huurgrafruimte
€
303,--

b. het bijzetten in een particulier kinderhuurgraf of een algemeen kindergraf
€
151,--

c. het bijzetten in een daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 
urnenveld

€
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65,--
d. het bijzetten in de daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 

kinderveld
€
65,--

e. het bijzetten van een sierurn op een particuliere familiegrafruimte of een 
particuliere huurgrafruimte
€
65,--

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt:
a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen wordt in een particuliere 

urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven;
b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven.

Artikel 7  
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op 
zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van 
begraven, worden de in artikel 6 vermelde rechten geheven, verhoogd met:
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur;
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur.
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.

Artikel 7a  
1. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een volwassenen grafruimte 

op het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven 
€ 154,--

2. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een kinder grafruimte op 
het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven 
€ 77,--

Artikel 8 Gebruik orgel
1. Voor het gebruik van het in de aula aanwezige orgel tijdens een rouwplechtigheid 

wordt geheven 
€ 
88,--

2. Voor het gebruik van de in de aula aanwezige geluidsinstallatie tijdens een 
rouwplechtigheid wordt geheven 
€ 
47,--

3. Voor het gebruik maken van de geluidsinstallatie bij de grafruimte wordt 
geheven 
€ 
26,--

Artikel 9 Op- en herbegraven
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn,



 

Raadsbesluit - de Verordening begrafenisrechten 2016

225

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag

van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot.
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Artikel 10 Schudden van graven en het sluiten van graven
1. Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een 

familiegrondgraf, wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan de 
ruiming aan de rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting 
die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld.

2. Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven
het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

Artikel 11 Stichten graf- en urnenkelders
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder

wordt per grafruimte geheven

€

481,--
2. Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder wordt geheven

€

89,--
3. Voor het aanbrengen van een houten vlonder in een grafkelder wordt geheven

€

273,--
4. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een 

urnenkelder
en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven

€

222,--
5. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven

€

26,--
6. Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf wordt geheven

€

148,--

Artikel 12 Aanbrengen grafsteen
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een

grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 
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of een particuliere kinderhuurgrafruimte, wordt geheven
€
119,--

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een
particuliere kinderhuurgrafruimte, wordt geheven
€
58,--

3. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een
particuliere urnengrafruimte, wordt geheven
€
58,--

4. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een
particuliere foetusgrafruimte, wordt geheven
€
58,--

5. Voor het op een grafruimte aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld in 
artikel 6.10.1b van de beheersverordening, wordt geheven

€

35,--
6. Voor het aanbrengen van een gedenkplaat na een asverstrooïng, wordt geheven

€

35,--

Artikel 13 Aanbrengen beplanting
1. Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde

een particulier kinderhuurgraf of een algemene kindergrafruimte, wordt 
geheven

€

239,--
2. Voor het aanbrengen van een beplanting op een particulier kinderhuurgraf

wordt geheven

€

165,--
3. Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte

wordt geheven

€

18,--
4. Voor het schoonhouden van een op een algemene kindergrafruimte geplaatste 

grafsteen, kleine herstellingen daaronder begrepen, alsmede voor het
onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt een
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éénmalig recht geheven van
€
58,--
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Artikel 14 Lichten en herplaatsen grafbedekking
1. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of

asbusbijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een particuliere 
huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven
€ 189,--

2. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 
wordt geheven
€ 51,--

Artikel 15  
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van
de beheersverordening, wordt geheven

€ 363,--

Artikel 16 Onderhouden grafbedekking
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen 
wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere 
grafruimte, niet zijnde een particulier kinderhuurgraf of een particuliere 
huurgrafruimte op het urnenveld, per belastingjaar geheven:
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk
€ 33,--
b. voor een liggende zerk
€ 45,60
c. voor een stel banden of hoge plinten
€ 28,20
d. voor palen al of niet met bronzen stangen
€ 17,70
e. voor marmergruis of soortgelijk materiaal
€ 28,20
f. voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting
€ 39,60
g. voor een graftuin
€ 71,70
h. voor een graftuin zonder bloemstrook
€ 39,60
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting
€ 33,--
j. voor het verven van letters en/of symbolen 
€ 57,30
k. voor een sierurn
€ 25,50
l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp
€ 28,20

2. Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particuliere kinderhuur-
grafruimte wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven.

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte wordt 
ten aanzien van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het 
eerste lid  c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven.
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4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particulier 
kinderurnengraf betreft wordt voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven 
€ 43,80

5. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen 
de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en 
het onderhouden is verschuldigd.

6. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de 
in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijf en twintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd.

7. Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling 
ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het 
schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

8. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het 
schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. 
De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het 
tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is.

RUBRIEK C BEPALINGEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 
BEGRAAFPLAATS ESSERVELD, DE ZUIDERBEGRAAFPLAATS, DE
NOORDERBEGRAAFPLAATS EN DE BEGRAAFPLAATSEN KLEIN 
SELWERDERHOF I EN KLEIN SELWERDERHOF II

Artikel 17 Grafrechten begraafplaats Esserveld
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven
€ 6.420,--

2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als
bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening wordt geheven

€ 2.137,--
3. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus

in een particuliere urnenkelder:
a. uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, wordt geheven

€ 1.083,--
b. uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven

€ 1.625,--

Artikel 18 Grafrechten Zuiderbegraafplaats en Noorderbegraafplaats
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven
€ 3.254,--

2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als 
bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening, wordt geheven
€ 1.083,--

Artikel 19 Begraafrechten
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met
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vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven

€

728,--
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort 
na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, geen recht 
geheven.

3. Voor het bijzetten van een asbus in een particuliere grafruimte op maandag tot 
en met vrijdag op de gewone uren van begraven, wordt geheven

€ 303,--
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt:

a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven;

b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven.

5. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte, uitgegeven 
voor onbepaalde tijd of op een particuliere huurgrafruimte, wordt geheven 

€ 65,--
6. Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf wordt geheven

€ 65,--
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Artikel 20  
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op
zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van
begraven, worden de in artikel 19 vermelde rechten geheven, verhoogd met:
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur;
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur;
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.

Artikel 21 Op- en herbegraven
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn,

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot.

Artikel 22 Schudden van graven en sluiten van graven
1. Voor het schudden van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende, 

wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan het schudden aan de 
rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door
of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Voor het sluiten van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende 
wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan 
rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door
of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Artikel 23 Stichten grafkelders
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt 

geheven:
a. voor een enkele grafkelder

€ 482,--
b. voor een dubbele grafkelder

€ 910,--
2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee 

grafruimten,
wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag voor elke
grafruimte meer verhoogd met

€ 239,--
3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een 

urnenkelder
en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven

€ 223,--

Artikel 24 Vergunningen
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een
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particuliere grafruimte wordt geheven
€ 119,--

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een
particuliere urnengrafruimte wordt geheven
€ 58,--

Artikel 25 Herplaatsen grafbedekking
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van de
beheersverordening, wordt geheven

€ 363,--

Artikel 26 Onderhouden grafbedekking
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, welke zijn geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de 
Noorderbegraafplaats, de Zuiderbegraafplaats of de begraafplaats Esserveld, 
alsmede voor het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt 
per belastingjaar geheven:
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger

dan 1.50 m.
€
33,--

elke meter of gedeelte daarvan hoger
€
16,20

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m.
€ 67,50

voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger
€
33,--

c. voor een liggende steen of zerk
€
45,60

d. voor een omrastering
€
67,50

e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende 
van een omrastering

€
28,20

f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal
€
28,20

g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 
grafbeplanting

€
39,60

h. voor een graftuin
€
71,70
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i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 
grafbeplanting

€
33,--

j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen
€
10,80

k. voor een sierurn
€
25,50

l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp
€
28,20

2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte, wordt 
ten aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het 
ingevolge het eerste lid verschuldigde recht geheven.

4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particuliere 
kinderurnengraf betreft wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven

€
43,80

5. Voor het van gemeentewege schoonhouden van een voorwerp, eenvoudige 
herstellingen daaronder begrepen, dat geplaatst is op een grafruimte aanwezig 
op de begraafplaats Klein Selwerderhof I of Klein Selwerderhof II, alsmede 
voor het onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt 
per 
belastingjaar geheven

€ 71,70
6. Indien van een grafruimte op één van de begraafplaatsen Klein Selwerderhof I 

en Klein Selwerderhof II uitsluitend gebruik is gemaakt voor het daarin 
begraven van twee of drie stoffelijke overschotjes, wordt het in het voorgaande 
lid genoemde recht tot de helft onderscheidenlijk tot éénderde gedeelte 
geheven.

7. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen 
de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het
onderhouden is verschuldigd.

8. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de 
in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijftigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd.

9. Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar 
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling 
ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het 
schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

10. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het 
schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht.
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De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het 
tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is.

RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, 
MIDDELBERT EN NOORDDIJK

Artikel 27 Grafrechten
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere

grafruimte wordt geheven, indien het betreft:
a.   een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor

onbepaalde tijd

€

1.211,--
b.      een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven 

voor
de tijd van 30 jaar

€

717,--
c.

een particuliere grafruimte op de begraafplaats Middelbert, uitgegeven 
voor
onbepaalde tijd

€

1.211,--
d. een 

particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor 
onbepaalde tijd
€
1.211,--,--

e. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor
de tijd van 30 jaar
€
717,--

2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een 
particuliere huurgrafruimte op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk 
en
Noorddijk wordt geheven:
a. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 

van 30 jaar
€ 1.625,--

b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 
van 20 jaar 

€ 1.083,--
3. a. Voor een verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven
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in een particuliere huurgrafruimte op de begraafplaats te Hoogkerk, 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar
€ 542,--

b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van 
een asbus in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven 
voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven indien het een particuliere 
grafruimte 
betreft op de begraafplaats te:
1. Hoogkerk: 

€ 542,--
2. Noorddijk:

€ 542,--
4. a. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 

particuliere kinderhuurgrafruimte voor de tijd van 30 jaar wordt geheven, 
indien het een particuliere grafruimte betreft op de begraafplaats te:
1. Hoogkerk:

€ 649,--
2. Noorddijk:

€ 649,--
b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in 

een kinderhuurgrafruimte met een tijd van 10 jaar op de begraafplaats te:
1. Hoogkerk: 

€ 216,--
2. Noorddijk: 

€ 216,--

Artikel 28 Begraafrechten
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 15.00 wordt geheven
€ 365,--

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:
a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,
die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort 
na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, geen recht 
geheven.

3. Voor het begraven in een particulier huurkindergraf wordt geheven
€ 330,--

4. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone
uren van begraven wordt geheven:
a. indien de asbus wordt bijgezet in een particuliere grafruimte

€ 300,--
b. indien de asbus wordt bijgezet in een daartoe bestemde particuliere 

huurgrafruimte op het urnenveld
€ 65,--

5. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid wordt:
a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven;
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b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven.

6. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte voor 
onbepaalde 
tijd of een particuliere huurgrafruimte wordt geheven

€ 65,--
7. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 

die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;
b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort 
na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, geen recht 
geheven.
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Artikel 29  
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op 
zaterdag, op zondag of  op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van 
begraven, worden de in artikel 28 vermelde rechten geheven, verhoogd met:
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur;
b. genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur;
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.

Artikel 30 Op- en herbegraven
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn,

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot.

Artikel 31 Schudden van graven
Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een graf, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.

Artikel 32 Stichten graf- en urnenkelders
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder

wordt per particuliere grafruimte geheven:
a. voor een enkele grafkelder
€ 365,--
b. voor een dubbele grafkelder
€ 600,--

2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee 
particuliere 

grafruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde recht voor elke 
grafruimte meer verhoogd met

€ 237,--
3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een particuliere

urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven
€ 223,--

4. Voor het reinigen en wit verven van een particuliere urnenkelder wordt 
geheven € 25,50

Artikel 33 Aanbrengen grafsteen
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 

een particuliere grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het 
urnenveld, wordt geheven
€ 120,--

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 
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een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven
€ 60,--

Artikel 34 Aanbrengen beplanting
Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde een
Particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven

€ 239,--

Artikel 35 Herplaatsen grafbedekking
Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld wordt 
geheven

€ 51,--

Artikel 36 Onderhouden grafbedekking
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, welke zijn geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de 
begraafplaatsen Hoogkerk, Middelbert of Noorddijk alsmede voor het 
onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt per belastingjaar 
geheven:
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger 

dan 1.50 m
€ 33,--

elke meter of gedeelte daarvan hoger
€ 16,20

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m
€ 67,50

voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger
€ 33,--

c. voor een liggende steen of zerk
€ 45,60

d. voor een omrastering
€ 67,50

e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van
een omrastering

€ 28,20
f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal

€ 28,20
g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting
€ 39,60

h. voor een graftuin
€ 71,70

i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 
grafbeplanting

€ 33,--
j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen

€ 10,80
k. voor een sierurn

€ 25,50
l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp
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€

28,20
2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 

voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, 
blijkend 
uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld.

3. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld betreft wordt, voor 
het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de 
grafsteen, per belastingjaar geheven

€
43,80

4. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte, wordt 
ten aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het 
ingevolge het eerste lid verschuldigde recht geheven.

5. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen 
de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van 
het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en 
het onderhouden is verschuldigd. Indien na het verstrijken van de termijn van 
30 jaar het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de
rechten voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in 
rekening gebracht. De rechten kunnen wederom afgekocht worden door 
betaling ineens van het tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is.

RUBRIEK E OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 37 Inschrijven en overschrijven
1. Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven

€ 16,10
2.Voor het inschrijven van een tweede of derde overledene in het gemeentelijke 

register wordt geheven
€ 16,10

3. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven
€ 33,25

Artikel 38  
1. Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de 

begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven
€ 65,--

2. Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit meerdere asbussen op één van de 
begraafplaatsen wordt anderhalf maal het recht geheven.

3. Indien de verstrooiing van as plaatsvindt op een andere plek dan op één van 
de begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven
€ 125,-- 

Artikel 39 Wijze van heffing en betaling
1. De krachtens artikel 16, leden 1, 2 en 3 en 4 en artikel 26, leden 1, 2, 3 en 4 

verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn 
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invorderbaar in één termijn, welke vervalt uiterlijk vier weken na de 
dagtekening van het aanslagbiljet.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de in de artikelen 16 en 
26 bedoelde jaarlijkse rechten voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd 
zijn, alsmede de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door 
middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij 
dienen te worden voldaan in één termijn, welke vervalt vier weken na de 
dagtekening van het schriftelijk stuk.

Artikel 40 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 41 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel
1. De ‘Verordening begrafenisrechten 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begrafenisrechten 2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016’ vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. jaar : een kalenderjaar;
b. seizoen : de periode van 1 maart tot en met 31 oktober;
c. maand : een kalendermaand;
d. week : een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen;
e. dag : een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, 

beginnend bij 0.00 uur;
f. tabel : de bij deze verordening behorende tabel;
g. bouwmaterialen : door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, bouwwerktuigen 

(waaronder begrepen rails en kraanbanen) en stellingen ingenomen of 
doorschuttingen en omheiningen afgesloten oppervlakte;

h. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, Zuiderhaven, 
A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Winschoterkade 
en Oosterhaven.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van
degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor 
de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning 
heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven 
voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is 
verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij 
blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond heeft.
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Artikel 4 Vrijstellingen
1. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van:

a. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de gemeente, de provincie, het rijk of de 
waterschappen, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

b. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de ANWB of een andere 
overeenkomstige instelling, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar 
belang dienen of een verkeersaanwijzing bevatten;

c. voorwerpen ten behoeve van de afvoer van regen- of grondwater;
d. voorwerpen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een perceel, bestaande uit 

rolluiken, alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke, die uitsluitend 
ten behoeve van de veiligheid zijn aangebracht;

e. vlaggenstokken, vlaggenstokhouders, vlaggen, spionnetjes, bloembakken, lampen, 
feestverlichting, spandoeken en zonneschermen;

f. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht
van de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar 
publiekrechtelijke taak;

g. billboards, mupi’s, abri’s en reclameobjecten rond lichtmasten.
2. De precariobelasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit 

hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belasting-
verordening een bedrag wordt gevorderd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de 
bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in 
deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de 

tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle 
eenheid aangemerkt.

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar 
de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product 
van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige 
rechthoek.

4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of 
de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, 
wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur 
van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode 
heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van 
overeenkomstige toepassing is.

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden 
zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige 
meest voordelige wijze.
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6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de 
precariobelasting:
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief maar geen dagtarief 

is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 

opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk 
een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of 
maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van 

het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, 
met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de 
vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de 
aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft 
voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing
De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de 
belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

Artikel 9  
1. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de 

belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 

artikel 2 in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid 
van het aantal volle maanden dat na aanvang van de belastingplicht in het jaar nog 
overblijft. 

3. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 
artikel 2 in de loop van dat jaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige 
ontheffing verleend naar evenredigheid van het volle aantal maanden dat na beëindiging 
van de belastingplicht in het jaar nog overblijft.

Artikel 10 Termijn van betaling
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en invordering van de precariobelasting.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening precariobelasting 2015' van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2016'.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING 
PRECARIOBELASTING 2016

Nr. Omschrijving Eenheid Tarief

0 Algemeen tarief
0.1 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of

boven gemeentegrond en voor het gebruik van
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt
vrijgelaten en voor zover voor het hebben van deze
voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een
bijzonder tarief is voorzien per m² per jaar € 52,50

0.2 Idem per m² per maand € 5,50
0.3 Idem per m² per week € 1,73
0.4 Idem per m² per dag € 0,49
0.5 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven gemeentegrond en voor het gebruik van 
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt 
belemmerd of versperd en voor zover voor het 
hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in 
deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien per m² per dag € 4,45

1. Groenstroken en dergelijke
Groenstroken, kelderingangen of stoepen
bij een perceel
per groenstrook, kelderingang of stoep per jaar € 5,95

2. Bouwmaterialen
2.1 Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond is

voorzien van een wegbedekking of op andere
wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m² per maand € 5,50

2.2 Idem per m² per week € 1,73
2.3 Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond niet

is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze
geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m² per maand € 0,54

2.4 Idem per m² per week € 0,16
3. Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke
3.1 Kabels per m per jaar € 1,73
3.2 Leidingen, buizen, kokers e.d. per m per jaar € 5,36
4. Terrassen
4.1 Terrassen buiten de diepenring per m² per seizoen € 43,35
4.2 Terrassen binnen de diepenring (incl. beide

zijden van de diepenring) per m² per jaar € 53,45
5. Uithangborden en dergelijke

Uithangborden, lichtbakken, 
neonlichtreclames e.d. per m² per jaar €118,80

6. Containers en steigers
6.1 Open afvalcontainers met een inhoud

minder dan 10 m3 per plaatsing € 10,95
6.2 Open afvalcontainers met een inhoud

van 10 m3 of meer per plaatsing € 27,00
6.3 Zeecontainers per m² per maand € 5,36
6.4 Idem per m² per week € 1,73
6.5 Rolsteigers per plaatsing € 21,65
6.6 Vaste steigers per m² per maand € 5,36
6.7 Idem per m² per week € 1,73
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016’ vast te stellen.

Artikel 1 Parkeerbelastingen
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 

verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te bepalen plaats,
tijdstip en wijze;

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een
voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot 
het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk 
laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het 
openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen 
of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

b. motorvoertuigen : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van 
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

c. houder : degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het 
kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was 
ingeschreven; 

d. parkeerapparatuur : parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters,
centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens 
onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

e. centrale computer : computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het 
gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

Artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft 

geparkeerd.
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te 
willen voldoen;

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft 
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:
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1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 
overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de
huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als 
degene die het voertuig heeft geparkeerd;

2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die 
ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van 
het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien
deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig 
heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft 
aangevraagd.

Artikel 4 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd na afloop van 

het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij de centrale computer van het 
bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen.

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning
wordt verleend.

Artikel 5 Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de 
Verordening parkeerbelastingen 2016.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte 

en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het inwerking stellen van 

de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen bij de centrale computer van het 
bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen, betaald worden binnen één maand na de dag waarop het belastbare feit heeft 
plaatsgevonden. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte
en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 7 Ontheffing van parkeerbelasting
1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar waarvoor de 

vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet 
ingetreden volle kwartalen waarop de vergunning betrekking heeft. 

2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 10,--.

Artikel 7a Vrijstelling gehandicapten
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke invalidenparkeerkaart 
(zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke invalidenparkeerkaart of buitenlandse 
invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in 
combinatie met een parkeerschijf waarop de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk 
leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig 
is, dienen de vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar 
te worden aangebracht.



 

Raadsbesluit - Verordening parkeerbelastingen 2016

249

Artikel 8 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in 

artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor 
wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

2.  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen   
 de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door 
het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats worden overgebracht en in 
bewaring worden gesteld.

Artikel 9 Kosten
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
bedragen € 60,--.

Artikel 10 Kwijtschelding
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening parkeerbelastingen 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 27 mei 2015, nrs. 7k en 8b wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens de datum 
van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE VERORDENING 
PARKEERBELASTINGEN

Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a.

1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 
uur tot 22.00 uur,  op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en 
op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad:
a. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, 

Haddingestraat, Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, 
Martinikerkhof:
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten.

b. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, 
St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, 
Ruiterstraat, Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, 
Tweede Drift Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, 
Kostersgang, Radebinnensingel, Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, 
Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, 
Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A,
Jonkerstraat, Lopende Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, 
Schuitendiep wz., Schoolstraat:
€ 2,60 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 
09.00 uur tot 22.00 uur in de navolgende straat:
Meeuwerderweg
€ 0,95 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten.

3. Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip:
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten.

4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende 
straten:
Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade:
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur.

5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende 
straten en wijk:
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), 
Bloemstraat, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat en Hortusbuurt:
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur  en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende 
straten:
Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg:
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur in de Hortusbuurt: 
€ 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.
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8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen 
koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken:
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden-Badstratenbuurt, 
Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, Oranjebuurt:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur 
tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in de Noorderplantsoenbuurt:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 17.00 uur op het Overwinningsplein:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen 
koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten:
in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek 
Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 
uur tot 22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur
tot 23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan: 
€ 1,90 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een 
maximum van € 9,50 per dag.

14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen 
koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende 
weggedeelten:
- in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot

de hoek met de Eikenlaan;
- op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de 

hoek met de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320;
- in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het 

perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan;
- op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 

parkeerplaatsen aan de hoek met de Zonnelaan;
€ 0,60 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,60 per 7,5 minuten bij 
parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur
tot 22.00 uur in de Linie:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

16. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur.

17. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 
uur tot 22.00 uur in de Kop van Oost:
€ 1,90 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.
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Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

1. Vergunning voor bewoners van de binnenstad krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 3 van de Nadere Regels op 
de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning binnenstad):
€ 220,85 per jaar

2. Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 4 van de Nadere Regels op 
de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning 
schilwijken): 
€ 74,10 per jaar

3. Vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, eerste lid,  van de Nadere Regels op de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bedrijvenvergunning): 
€ 74,10 per jaar

4. Extra vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, vierde of vijfde lid, van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (extra bedrijvenvergunning): 

€ 410,-- per jaar

5. Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 

gemeente Groningen 2014 (bezoekersvergunning): 
€ 44,55 per jaar

6. Vergunning krachtens artikel 5, onder d, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 8  van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (verzorgendenvergunning): 
€ 64,05 per jaar

7. Vergunning krachtens artikel 5, onder e, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 9 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (storingsdienstvergunning): 
€ 399,90 per jaar.

8. Vergunning krachtens artikel 5, onder f, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 10 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (schippersvergunning): 
€ 64,05 per jaar

9. Vergunning krachtens artikel 5, onder g, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 11 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (tijdelijke bewoners/bezoekersvergunning):
€ 8,25 per dagkaart
€ 44,80 per weekkaart
€ 194,10 per maandkaart
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10. Vergunning krachtens artikel 5, onder h, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 12 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (centrumbedrijvenvergunning): 
€ 23,20 per dag

11. Vergunning krachtens artikel 5, onder i, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 13 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (schilwijkenbedrijvenvergunning): 
€ 17,-- per dag

12. Vergunning krachtens artikel 5, onder j, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 14  van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (aanbiedersvergunning): 
€ 64,05 per jaar

13. Vergunning krachtens artikel 5, onder l, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 16  van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (praktijkvergunning): 
€ 64,05 per jaar (met parkeerplaats € 456,40 per jaar)

14. Vergunning krachtens artikel 5, onder m, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 16a  van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (marktkoopluivergunning)  
€ 74,10 per jaar 



 

Raadsbesluit - Verordening parkeerbelastingen 2016

254

Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen

a. Binnenstad : Het gebied begrensd door 
de middellijn van de waterwegen  Noorderhaven, 
Lopendediep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, 
Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A.

b. Hortusbuurt : Het gebied begrensd door 
Boterdiep (inclusief beide zijden van de straat), 
Boteringesingel ZZ, Kruissingel, Leliesingel en de 
middellijn van de waterwegen Noorderhaven, 
Lopendediep, Spilsluizen en Turfsingel.

c. Oosterpoortbuurt : Het gebied 
begrensd door hoofdrijbaan van de Europaweg, de Weg
der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen/Assen, 
het Herewegviaduct en de ‘middellijn’ van de 
waterwegen Oosterhaven en Verbindingskanaal.

d. Rivierenbuurt : Het gebied begrensd door 
Emplacement NS, Viaductstraat, middellijn Hereweg, 
Weg der Verenigde Naties, Julianaplein en de middellijn 
van het Noord-Willemskanaal. 

e. Herewegbuurt : Het gebied begrensd door 
de spoorlijn Groningen/Assen, de Weg der Verenigde 
Naties en middellijn Hereweg.

f. Zeehelden- en Badstratenbuurt : Het gebied 
begrensd door de middellijn van de waterwegen 
Hoendiep, Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, Noord-
Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de 
Koeriersterweg en Laan 1940-1945.

g. 11111111Schildersbuurt : Het gebied 
begrensd door de middellijn van de waterwegen, 
Reitdiep, Noorderhaven, der A, Zuiderhaven, 
Eendrachtskanaal, Hoendiep en spoorlijn langs Laan 
1940-1945.

h. Oosterparkbuurt : Het gebied begrensd door 
de middellijn van de waterweg Oosterhamrikkanaal tot 
Zaagmuldersbrug, Zaagmuldersweg, Damsterdiep, 
Balkgat, Eemskanaal, Damstersingel, Damsterdiep, 
Petrus Campersingel, L.J. Zielstraweg, Hanzeplein, 
Petrus Campersingel,
S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van 
Doeverenplein.

i. Grunobuurt/Laanhuizen : Het gebied 
begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-
Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan 
Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, 
Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties.

j. Korrewegbuurt : Het gebied begrensd door 
de middellijn waterweg Oosterhamrikkanaal, 
Heymanslaan, kruispunt Korreweg/Heymanslaan, 
Floresplein, Floresstraat, kruispunt 
Bankastraat/Floresstraat, kruispunt 
Bedumerweg/Floresstraat (inclusief grens), Nieuwe 
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Ebbingestraat tussen Noorderstationsstraat en 
Boteringesingel, Boteringesingel tot Boterdiep, 
Boterdiep westzijde tot Korreweg, Korreweg, 
Singelweg, P.J. van Kerckhoffstraat tot Bloemsingel.

k. Binnenstad-Oost : Het gebied begrensd door 
Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot 
en met het perceel met huisnummer 8b), Oostersingel, 
Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, Damsterkade, 
Oosterkade, Voor ‘t Voormalig Klein Poortje en de 
middellijn van de waterwegen Schuitendiep, Turfsingel 
en Oosterhaven).

l. Oranjebuurt : Het gebied begrensd door 
Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, 
Stadhouderslaan, Koninginnelaan, Verlengde 
Grachtstraat, Oranjesingel.

m. De Linie : Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl. 
Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep 
(inclusief beide zijden van genoemde straten). 

n. zwembad “De Papiermolen” : Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de 
noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de 
groenzone, aan de oostzijde het Boutenspad en aan de 
zuidzijde het gebouw van de Papiermolen.

o. Kop van Oost : Het gebied begrensd door de middellij van de waterweg
Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg 
en de westelijke kadastrale grens van de percelen 
GNG00P 00908G0000 en GNG00P 00768G0000 
hetgeen ongeveer overeenkomt met een loodrechte lijn 
op het Eemskanaal in het verlengde van Agunnaryweg.

p. Noorderplantsoenbuurt : Het gebied begrensd door Spoorlijn Groningen/Delfzijl,
Noorderstationsstraat even huisnummers, 
Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Selwerderstraat, 
Selwerderdwarsstraat, Plantsoenstraat (volledig), 
Kloosterstraat (volledig), Kerklaan, Louise 
Henriëttestraat.
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Onderdeel IV - Opbouw kosten naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 9 van de 
Verordening parkeerbelasting 2016.

De voor 2016 geraamde kosten voor het opleggen van naheffingsaanslagen:

Vaste en variabele informatieverwerkingskosten
- kosten automatisering €      53.000
- kosten systeembeheer €      35.000
- kosten druk- en bindwerk €      10.000
- portokosten €      19.000

€     117.000

Personeels- en overheadkosten
- personele kosten Heffingen (3,5 fte) €    196.000
  overhead (50% van de loonsom) €      98.000
- personele kosten Invordering (2,8 fte) €    156.800
  overhead (50% van de loonsom) €      78.400
- personele kosten Functioneel applicatiebeheer €      22.500
  overhead (50% van de loonsom) €      11.250
- personele kosten Klant Contact Centrum €        5.000      
  overhead (50% van de loonsom) €        2.500
- personele kosten functioneel beheerder (0,5 fte) €      30.000
  overhead (50% van de loonsom) €      15.000
- personele kosten T&H D / Parkeren en Openbare Ruimte 
  (21 fte + verwachte inhuur 2016) € 1.300.000
  overhead (50% van de loonsom) €    650.000
- personele kosten medewerker Parkeerbedrijf (1 fte)  €      50.900
  overhead (50% van de loonsom) €      25.450

€  2.641.800

Totaal kosten naheffingen €  2.758.800

Het voor 2016 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 40.000. 

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een
bedrag van € 68,97. In verband met het wettelijk maximum wordt het tarief voor 2016
daarom € 60,--.
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van brug- en havengeld 2016 vast te stellen.

Artikel 1 Aard van de heffing en algemene bepalingen
1. Onder de naam bruggeld wordt een recht geheven voor het van gemeentewege verlenen 

van doorvaart aan zee- en binnenvaartuigen buiten de reguliere openingstijden van de 
bruggen.

2. Onder de naam havengeld wordt een recht geheven voor het gebruik van de in de 
gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor 
de scheepvaart toegankelijk zijn.

3. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.Haven : de in de gemeente gelegen 

wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn 
en voor de scheepvaart toegankelijk zijn;

b.Havenmeester : teamleider openbare ruimte van 
het onderdeel Stadstoezicht;

c.Vaartuig : elk lichaam dat is vervaardigd dan
wel bestemd of geschikt is om wegens zijn drijfvermogen te
water te worden gebruikt of bewaard;

d.Zeevaartuig : elk vaartuig dat wordt gebruikt tot
de vaart ter zee of daartoe is bestemd met uitzondering van 
de hierna onder f, g en h  genoemde vaartuigen;

e.Binnenvaartuig : elk vaartuig dat niet wordt 
gebruikt noch is bestemd voor de vaart ter zee en met 
uitzondering van de hierna onder f, g en h genoemde 
vaartuigen;

f. Pleziervaartuig : een vaartuig dat hoofdzakelijk 
wordt gebruikt voor de recreatie;

g.Woonboot : een vaartuig uitsluitend of 
hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning bestemd;

h.Borrelboot : een vaartuig dat uitsluitend of 
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig houden
van feesten en partijen;

i. Ligplaats : plaats in het water die door een 
zeevaartuig, een binnenvaartuig, een pleziervaartuig een 
woonboot of een borrelboot bij verblijf wordt ingenomen;

j. Ton : een gewichtseenheid van 1.000 
kilogram;
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k.Laadvermogen : het in tonnen uitgedrukt verschil 
tussen de zoetwaterverplaatsing van een vaartuig bij 
grootste toegelaten diepgang en die van het ledige vaartuig, 
zoals dit blijkt uit zijn geldige meetbrief of daarmee gelijk 
te stellen document;

l. Bruto tonnage : de inhoud van een vaartuig in 
gewichtstonnen;

m. Dag : een aaneengesloten tijdvak van 24
uren;

n.Maand : een aaneengesloten tijdvak van 30
dagen;

o.Zomerseizoen : de periode van 1 april tot en met 
31 oktober;

p.Verlenen van doorvaart : het openen en geopend houden 
van één of meer in de gemeente gelegen bruggen voor een 
zee- of binnenvaartuig. 

4. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze 
verordening vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW). 

Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig voor het bruggeld als bedoeld in artikel 1, tweede lid, is degene op 

wiens verzoek de dienst wordt verleend. 
2. Belastingplichtig voor het havengeld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is de eigenaar, de

reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het vaartuig.

Artikel 3 Ontstaan van belastingschuld
1. Het bruggeld is verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van doorvaart.
2. Het havengeld is verschuldigd zodra een aanvang wordt gemaakt met het afmeren in de 

haven. 
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een vaartuig geacht de haven niet 

opnieuw binnen te varen, indien: 
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte 

van de haven te bereiken;
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart;
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 8, eerste lid, onder e, 

wordt geheven.

Artikel 4 Heffingsgrondslag
1. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een zeevaartuig is:

a. de bruto tonnage van het zeevaartuig;
b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading.

2. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een binnenvaartuig is het aantal 
tonnen laadvermogen.

3. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een charterschip, passagiersschip
of sleepboot is het aantal m² dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte.

4. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een pleziervaartuig is de 
lengte van het vaartuig, uitgedrukt in meters.

5. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een woonboot zonder vaste 
ligplaats is het aantal m2 dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte.
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Artikel 5 Wijze van heffing
1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, nota of andere schriftuur.

2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 uren 
na de aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet gebruik van 
de haven, op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met dien verstande 
dat de rechten in ieder geval op de eerste vordering van een met de inning belaste 
ambtenaar moeten worden voldaan.

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in de 
door of namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen één 
maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, van de nota of de andere 
schriftuur.

Artikel 6 Zeevaarttarief
Voor een zeevaartuig bedraagt het havengeld, voor elk tijdvak van een maand of een 
gedeelte daarvan, € 0,43 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,69 per ton in de haven 
geloste en/of ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zal bedragen dan 
€ 1,34 per bruto tonnage.

Artikel 7 Binnenvaarttarief
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het havengeld:

a. € 0,09 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte daarvan, 
met een minimum van € 8,16;

b. € 0,15 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 7,81;

c. € 0,28 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 11,66;

d. € 1,66 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 65,38;

e. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig 
gedurende dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart:
1. € 1,66 per ton laadvermogen met een minimum van € 65,38 voor een vaartuig 

kleiner dan 38 ton;
2. € 3,14 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter.

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat passagiers 
inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of hoger. 

Artikel 8 Pleziervaartuigtarief
1. Het havengeld voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig op de 

aangewezen kanaalvakken wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in 
de bij deze verordening behorende tarieventabel;

2. Het havengeld voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig (kleiner dan 
7 meter) op de daartoe krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
aangewezen locaties bedraagt € 179,10 per zomerseizoen. 

Artikel 9 Tarief woonboot zonder vaste ligplaats
Voor een woonboot zonder vaste ligplaats bedraagt het havengeld € 0,22 per m² per maand 
of een gedeelte daarvan.
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Artikel 10 Borrelboottarief
Voor een het innemen van een ligplaats met een borrelboot bedraagt het tarief € 44,00 per 
maand.  

Artikel 11 Bruggeld
1. Het bruggeld voor het verlenen van doorvaart buiten de reguliere openingstijden 

bedraagt € 286,97 per zee- of binnenvaartuig.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het bruggeld voor het verlenen van doorvaart 

van slechts één brug buiten de reguliere openingstijden € 118,71 per zee- of 
binnenvaartuig.

Artikel 12 Bepaling verblijfsduur
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling van 
de duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen:
a. de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost;

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten 
worden voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste lid, onder a);

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig vóór 09.00 uur de haven verlaat, en de 
onmiddellijk daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost.

Artikel 13 Vrijstellingen
1. Het in deze verordening bedoelde bruggeld wordt niet geheven voor:

a. rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in 
gebruik  voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciële voet 
ingerichte bedrijven;

b. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383;
2. Het in deze verordening bedoelde havengeld wordt niet geheven voor:

a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor al rechten worden geheven op 
grond van deze verordening;

b. rijks- , provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in 
gebruik voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciële voet 
ingerichte bedrijven;

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383;
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang 

van de belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost;
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen.

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van het brug- en havengeld.
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Artikel 15 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel
1. De ‘Verordening brug- en havengeld 2015’ van 12 november 2014 , nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing 
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening brug- en havengeld 2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016’ vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is 
aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

b. dagplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking 
wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste 
standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

c. vaste standplaats : de standplaats die voor onbepaalde tijd 
aan de vergunninghouder beschikbaar is gesteld;

d. seizoenplaats : de standplaats die voor een bepaalde 
termijn jaarlijks aan de vergunning beschikbaar is gesteld;

e. standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder 
publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een 
aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop 
van een artikel;

f. standwerkersplaats : de standplaats die per marktdag ter 
beschikking wordt gesteld om te standwerken;

g. marktterrein : de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 
van het marktreglement is aangewezen voor het houden van een 
warenmarkt.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “marktgeld” worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats en voor 
het door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats.

Artikel 3 Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij 

deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven 

afgerond op een volle eenheid.
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Artikel 5 Teruggaaf
Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats, indien een vergunninghouder op grond van
de Marktverordening gedurende het kalenderkwartaal of een gedeelte ervan het recht op het 
innemen van een standplaats wordt ontnomen. De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid 
van het aantal marktdagen, waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totale aantal 
marktdagen.

Artikel 6 Belastingtijdvak
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.
Voor vaste standplaatsen en seizoenplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
kalendermaand.

Artikel 7 Wijze van heffing
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoenplaats wordt geheven bij wege van 

aanslag.
2. Het marktgeld voor een dagplaats en een standwerkersplaats wordt geheven door 

middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld 

dat:
a. bij wege van aanslag wordt geheven binnen één maand na dagtekening van het 

aanslagbiljet worden betaald;
b. door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op het

moment van uitreiking worden betaald.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde

termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking 
tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening marktgelden 2015’ vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2014, 

nr. 2, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2016”.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2016
(behorend bij de Verordening marktgelden 2016)

1. Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter
beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan:
a. kleinverbruik (230V/16A): € 0,98 per m² + € 1,65 per marktdag;
b. kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 0,98 per m² + € 4,96 

per marktdag;
c. krachtstroom (400V/32A): € 0,98 per m² + € 9,92 per marktdag.

2. Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking
gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 7,28.

De opbouw van het marktgeld is als volgt:

a. kleinverbruik:
€ 0,94 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld)
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 1,65 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)

b. kleinverbruik op krachtstroomaansluiting:
€ 0,94 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld)
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 4,96 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)

c. krachtstroom
€ 0,94 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld)
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 9,92 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit).
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 vast te stellen.

Artikel 1 Voorwerp der belasting
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven op honden die binnen 
de gemeente worden gehouden.

Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het 

houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief
1. De belasting wordt geheven per hond, met dien verstande dat meer dan één hond in één 

aanslag kan worden begrepen.
2. De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor de eerste hond € 116,40
b. voor de tweede hond van dezelfde houder € 172,80
c. en voor elke hond boven het aantal van twee van dezelfde houder € 232,80
d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij de Raad van 

Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 289,20

Artikel 5 Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag 
werd opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar hij 
voor het laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij 
belastingplichtig is, vóór de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of 
zijn belastingplicht is geëindigd.
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Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de 
belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de 
hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden verschuldigd voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht respectievelijk de toename van het aantal honden, nog 
kalendermaanden overblijven. 
Bij de aanvang van de belastingplicht of toename van het aantal honden vóór de 
zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. 
Bij aanvang van de belastingplicht of toename van het aantal honden op een later 
tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing 
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 
dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het 
aantal honden, nog kalendermaanden overblijven. Bij beëindiging van de 
belastingplicht of vermindering van het aantal honden na de vijftiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging van 
de belastingplicht of vermindering van het aantal honden op een eerder tijdstip wordt 
over de lopende kalendermaand geen belasting geheven.

Artikel 8 Vrijstellingen
1. In dit artikel wordt onder hondenasiel en hondenpension verstaan: aan één locatie 

gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van 

honden, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste 
lid, van het Besluit houders van dieren.

2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan

30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft;
b. die jonger zijn dan twee maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden; 
c. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig

door een blind persoon worden gehouden;
d. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig

door een gehandicapt persoon worden gehouden;
e. die verblijven in een hondenasiel of hondenpension;
f. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

Artikel 9 Termijn van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later.

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 



 

Raadsbesluit - de Verordening hondenbelasting 2016

270

€ 10.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen 
niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van
de volgende termijnen telkens een maand later.

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening hondenbelasting 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2016'.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef 
en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

a dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van 
een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b week : een aaneengesloten periode van zeven 
dagen; 

c maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot 
en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met 
de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 
31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het 
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen 
zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor: 
a diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke 

intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 
omgevingsvergunning, voor zover die vergunning betrekking heeft op een activiteit met 
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betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

c het in behandelingen nemen van een aanvraag tot verlening van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in 
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

d het afgeven van bewijzen van onvermogen;
e het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, 

wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij;
f de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende 

aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of 
toelage, dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of 
dienstverlening jegens de gemeente;

g het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften;
h de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende 

beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;
i nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke uitsluitend strekken 

ten behoeve van een wetenschappelijk doel.
j het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het 
Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1 De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel.
2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt 
het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden 
zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling 
en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter 
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet.

3 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of 
andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden

betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel 
in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
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Artikel 8 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een 
met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a van zuiver redactionele aard zijn;
b een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 

drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het 
Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 
van de tarieventabel betreft:
1. onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 3 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 4 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);
5. hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
6. onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag);
7. hoofdstuk 12 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging 
van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De ‘Legesverordening 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 1 juli 2015, nr. 2a, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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TARIEVENTABEL LEGES
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 3 Reisdocumenten
Hoofdstuk 4 Rijbewijzen
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 10 Leegstandwet
Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 12 Kansspelen
Hoofdstuk 13 Openbare orde en veiligheid
Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
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Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen,

1.1.1.1 door middel van een fotokopie, per bladzijde 

€

0,35
1.1.1.2 door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, 

tekening of lichtdruk

€

4,95
1.1.1.3 door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie bevat: de 

uit een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en 
opgestelde offerte blijkende kosten

1.1.2 Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan leges niet
meer dan € 10,-- bedraagt, wordt het verschuldigde bedrag aan leges 
niet geheven.

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van
een kopie in digitale vorm nihil. In afwijking hiervan bedraagt het tarief
per bladzijde € 0,35 als de te verstrekken informatie meer dan 100 
bladzijden bedraagt en voor het verstrekken van de informatie 
handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van
documenten.

1.1.4 Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen

€

10,90

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand

1.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief huwelijk 
of het aangaan van een administratieve partnerschapsregistratie tijdens 
de openingstijden in De Prefectenhof

€

  96,40
1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het 

registreren van een partnerschapsrelatie 

€
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337,75
1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt 

op woensdag of donderdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief 
vermeerderd met 

€

88,65
1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt 

op vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met

€

356,65
1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt 

op zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met

€

887,00
1.2.2.4 Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een

partnerschapsregistratie op woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur,
aan de balie in De Prefectenhof, zonder toespraak en met 
maximaal twee getuigen, bedraagt het tarief nihil

1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen van 
getuigen bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per 
getuige

€

11,30
1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk in ‘De Prefectenhof’

€

96,40
1.2.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 

worden de in 1.2.2 tot en met 1.2.2.3 genoemde tarieven toegepast 
indien bij de omzetting gebruik wordt gemaakt van de trouwlocaties 
anders dan 
‘De Prefectenhof’’

6
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke 
stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten 
burgerlijke stand.

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten
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1.3. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanvraag

1.3.1 van een nationaal paspoort:

1.3.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€

67,10
1.3.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€

51,20
1.3.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende 

dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 
(zakenpaspoort):

1.3.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 €

67,10
1.3.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt

€ 

51,20
1.3.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.3.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

67,10
1.3.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

51,20
1.3.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen

€ 
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51,20
1.3.5 van een Nederlandse identiteitskaart

 
1.3.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

53,05
1.3.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

28,45
1.3.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.5 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges 
vermeerderd met een bedrag van

€

47,30
1.3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot teruggave van een gevonden reisdocument 

€

11,00
1.3.8 Indien de aanvraag op het woon- of verblijfadres van de aanvrager 

in
behandeling wordt genomen worden de overeenkomstig dit 
hoofdstuk geheven leges vermeerderd met

€

36,20



 

Raadsbesluit - Legesverordening 2016

280

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen

1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
afgifte van een rijbewijs

€

38,80
1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges worden 

vermeerderd met

€

38,00
indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan overleggen 
als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak

1.4.3 De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet geheven
indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van het rijbewijs 
meer dan 13 jaren zijn verstreken

1.4.4 De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde tarieven 
geheven leges worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van 

€

34,10
1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot teruggave van een gevonden rijbewijs

€

11,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één verstrekking verstaan 
één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor:
a. de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd en/of
b. de voor de basisregistratie personen geldende bevolkingsadministratie 

moet worden geraadpleegd.
1.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.5.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€

15,70
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin behorende 

personen (gezinsuittreksel)

€
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25,40
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder winstoogmerk

op grond van artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, per 
verstrekking

€

9,20
1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 3.13 van de Wet 
basisregistratie personen, per verstrekking

€

9,20
1.5.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 

verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve nasporing van de 
registers vereist is, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte 
daarvan 

€

18,00
1.5.4. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 

verstrekken van gegevens
1.5.4.1 via een geautomatiseerde selectie

€

837,22
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef

€

1.205,60
1.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken aan een ingeschreven persoon van een volledig overzicht 
van zijn persoonslijst of een gedeelte daarvan, in andere gevallen als 
bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen €

15,20
1.5.6 In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief 
zoals dat is opgenomen in dit besluit. 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor:
1.6.1.1 het legaliseren van een handtekening

€
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15,70
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk

€

15,70
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

trouwboekje bij de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van
een partnerschapsregistratie als bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2.4 of de 
afgifte van een duplicaattrouwboekje

€

15,20
1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring 

omtrent voorgenomen vestiging

€

15,70
1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ telegrafisch/telefonisch/per 

fax) overbrengen van gegevens

€

  9,90
vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van overbrenging 
verbonden

1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 
verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief zoals dat is 
vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiële gegevens

1.6.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het
Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet
op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het 
Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002.

Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens:

1.7.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.7.1.1.1 a. ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€
0,23

met een maximum per bericht van
€
5,--
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1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's
€
22,50

1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier

€

5,--
1.7.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 

moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€

22,50
1.7.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.7.1.1, 1.7.1.2 

en 1.7.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts 
de hoogste gevraagd

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€

5,--

Hoofdstuk 8 Bestuursstukken

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
1.8.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met de bijbehorende stukken

€

32,35
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de gemeente

€

9,95
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan 

€

9,95
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende stukken 

€

32,35
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd document 

€
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4,95
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
1.8.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per bladzijde of 

gedeelte daarvan

€

0,35
1.8.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per 

bladzijde of gedeelte daarvan 

€

0,35
1.8.3 Het tarief bedraagt voor;
1.8.3.1 een abonnement op de verslagen van de raadsvergaderingen, per jaargang

€

22,20
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per 

jaargang

€

81,95
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de 

bouwverordening

€

50,60
1.8.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een andere

dan de in 1.8.4 genoemde verordening, per bladzijde of gedeelte daarvan 

€

0,35
met een minimum van

€

0,80
en een maximum van

€

9,95

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie
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1.9.1 Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale stukken 
en het verstrekken van informatie uit die stukken gelden de tarieven als 
genoemd in de Regeling Tarieven Kadaster

1.9.2 Het tarief bedraagt voor:
1.9.2.1 het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan, streekplan, 
structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde of gedeelte daarvan 
op formaat A4

€

0,35
met een minimum van 

€

0,80
en een maximum van

€

9,95 
1.9.2.2 het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als genoemd in 

1.9.2.1 indien het betreft:
1.9.2.2.1 Een zwart-wit kopie op A3-formaat

€

0,60
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat

€

2,75
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op A1-formaat

€

4,45
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op A0-formaat

€

8,40
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat

€

1,05
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1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat

€

8,90
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op A1-formaat

€

11,05
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op A0-formaat

€

16,50
1.9.3 Het tarief bedraagt voor:
1.9.3.1 het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke 

beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in 
administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel 
vervallenverklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per bladzijde of gedeelte 
daarvan op formaat A4

€

0,35
met een minimum van 

€

0,80 
en een maximum van 

€

9,95 
1.9.3.2 het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke 

beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dat er al dan niet 
publiekrechtelijke beperking(en) van kracht is, per perceel 

€

0,55
1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een ingeschreven 

beperkingenbesluit

€

8,40
1.9.3.4 Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 1.9.3.1 en 

1.9.3.2 op verzoek wordt gewaarmerkt, worden de overeenkomstig die 
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onderdelen berekende leges vermeerderd met 

€

13,25
1.9.4 In geval van verzending van de documenten als bedoeld in dit hoofdstuk 

worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd met
verzendkosten

1.9.5 In geval van een spoedlevering van de documenten als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges 
vermeerderd met 

€

11,40
 1.9.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van 

makelaars/taxateurs tot het verstrekken van informatie over percelen ten 
behoeve van taxatie-opdrachten, voor elk perceel waarop de aanvraag 
betrekking heeft 

€ 39,50

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10 Het tarief bedraagt voor:
1.10.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€

47,20
1.10.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een 

vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in
artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€

35,50

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

1.11 Het tarief bedraagt voor:
1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet 

€

53,10
1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in 

onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing 
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€

53,10

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12 Het tarief bedraagt voor:
1.12.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de 
Kansspelen

1.12.1.1 voor een periode van vier jaren voor één kansspelautomaat

€

158,50
1.12.1.2 voor een periode van vier jaren voor twee of meer kansspelautomaten

€

22,50
vermeerderd met een bedrag van

€

136,--
per kansspelautomaat

1.12.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke 
andere vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen

€

11,--

Hoofdstuk 13 Openbare orde en veiligheid

1.13 Het tarief bedraagt voor:
1.13.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 

verbod als bedoeld in artikel 2:4 van de APVG 2009 (het aanbieden e.d. 
van geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen of het uitdelen van 
goederen om niet) door een commerciële partij 

€

83,80
1.13.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 2:6 van de APVG 2009 (het gebruiken van de weg 
anders dan overeenkomstig de bestemming)

€
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54,50
1.13.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vrijstelling van de 

verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister als bedoeld in artikel
2:62 van de APVG 2009 

€

27,40
1.13.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 2:65 van de APVG 2009 (het ter beschikking stellen  van
consumentenvuurwerk)

€

183,60
1.13.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 

verbod als bedoeld in artikel 5:35 van de APVG 2009 (het verbranden van 
afvalstoffen of stoken van vuur) 

€

103,50

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en 
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste 
lid, van de Telecommunicatiewet

€

438,90
1.14.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 

alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met

€

2,15
1.14.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€

2,15
1.14.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 
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netwerk, verhoogd met

€

438,90
1.14.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de 

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld

1.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4 is uitgebracht, wordt een 
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

1.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en 
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder f, 
van de Graafverordening gemeente Groningen

€

438,90
1.14.3.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 

alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met 

€

2,15
1.14.3.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met 

€

2,15
1.14.3.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de 

kabel dan wel de plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld

1.14.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.3.3 is uitgebracht, wordt een 
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15.1 Het tarief bedraagt voor:
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1.15.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld 
in artikel 10 j° artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden van
of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op een weg)

€

110,85
1.15.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing 

van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en 
verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het betreft een 
dagontheffing

€

15,25
met dien verstande dat in geval een aanvraag meer dan drie 
voertuigen betreft de leges vanaf de derde ontheffing met 50% 
worden verlaagd 

1.15.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing 
van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en 
verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het betreft een 
jaarontheffing

€

101,70
1.15.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€

27,55
1.15.3 Het tarief bedraagt voor:
1.15.3.1 het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een 

gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat  (zonder overhandigbaar proces verbaal van verlies of 
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€

98,25
1.15.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van een duplicaat  (met overhandigbaar proces verbaal van verlies of 
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€

49,15
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1.15.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
fysieke medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) €       87,90
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1.15.3.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
administratieve medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW)         €       46,50

1.15.3.5 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€

77,60

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst van een 
potentiële koper van een bouwkavel

€

41,40
1.16.2 Het tarief bedraagt voor:
1.16.2.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van overdracht van de eigendom van een 
woonschip

€

212,50
1.16.2.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van vervanging dan wel vergroting of substantiële
wijziging van een woonschip 

€

495,80
1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, indien 

de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na het innemen 
van een ligplaats 

100%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

1.16.4 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een bouwdossier

€

8,25
1.16.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een milieudossier 
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€

8,25
1.16.6 Het tarief bedraagt voor:
1.16.6.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van gevels van 

woningen (met een maximum van 25 gevels per overzicht)

€

184,60
1.16.6.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in inrichtingen die vallen

onder het Besluit horecabedrijven milieubeheer voor:
1.16.6.2.1 de eerste keer per inrichting 

€

282,40
1.16.6.2.2 elke volgende keer 

€

282,40
1.16.7 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van geluidsisolatiemetingen aan 

inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op verzoek van de eigenaar
of exploitant

€

457,85
1.16.8 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een 

ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven 
pas:

1.16.8.1 bij contante betalingen en betalingen via een pinautomaat

€

17,60
1.16.8.2 bij betalingen via internet

€

15,60
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder 
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer
zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft. 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde 
leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project 
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en 
de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de 
aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en 
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. 
In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
De grondslag voor de heffing van de leges wordt bepaald naar het moment 
van de aanvraag.

2.2.1 Bouwactiviteiten
2.2.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

2.2.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000,-- of minder bedragen: 

€

36,05
voor elk geheel bedrag van € 1.000,-- van de bouwkosten
met een minimum van
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€

107,--
2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,-- bedragen:

€

16.402,75
vermeerderd met

€

29,60
voor elk geheel bedrag van € 1.000,-- van de bouwkosten boven 
€ 455.000,--  

2.2.1.2 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient die
strekt tot het bouwen van opties, worden de voor deze aanvraag 
verschuldigde leges gebaseerd op de bouwkosten van de opties, met dien 
verstande dat de verschuldigde leges in ieder geval € 107,-- bedragen.
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2.

2.2.1.3 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient 
die strekt tot een - naar de omstandigheden beoordeeld - geringe wijziging 
van het reeds vergunde bouwplan, worden de voor deze aanvraag 
verschuldigde leges gebaseerd op de bouwkosten van de geringe wijziging,
met dien verstande dat de verschuldigde leges in ieder geval € 107,-- 
bedragen.
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2.

2.2.1.4 Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de 
vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient 
die strekt tot het bouwen in afwijking van de reeds verleende vergunning 
op hetzelfde perceel bedragen de leges 50% van de op grond van de 
onderdelen 2.2.1.1.1 en 2.2.1.1.2 verschuldigde leges.
Dit onderdeel vindt uitsluitend toepassing bij vergunningaanvragen met 
bouwkosten hoger dan € 455.000,--
Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen 
beroep worden gedaan op Hoofdstuk 3 van Titel 2.

2.2.2 Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

€

123,20
2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
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2.2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

€

267,75
2.2.3.2 De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief geheven leges worden 

vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover deze 
op het bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft, van toepassing 
zijn:
a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in 

het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar

of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:
minder dan 100 m²
€ 171,90

100 tot 200 m²
€ 258,40

200 tot 300 m²
€ 431,50

300 tot 500 m²
€ 690,70

500 tot 1.000 m²
€ 1.012,30

1.000 tot 2.000 m²
€ 1.547,70

2.000 tot 3.000 m²
€ 2.037,10

3.000 tot 4.000 m²
€ 2.253,10

4.000 tot 5.000 m²
€ 2.468,60

5.000 tot 6.000 m²
€ 2.823,20

6.000 tot 7.000 m²
€ 3.129,50

7.000 tot 8.000 m²
€ 3.185,40

8.000 tot 9.000 m²
€ 3.258,10

9.000 tot 10.000 m²
€ 3.474,90

10.000 tot 15.000 m²
€ 4.127,10

15.000 tot 20.000 m²
€ 4.343,70

20.000 tot 30.000 m²
€ 5.430,10



 

Raadsbesluit - Legesverordening 2016

298

30.000 tot 40.000 m²
€ 5.792,--

40.000 tot 50.000 m²
€ 6.154,50

50.000 m² of meer
€ 6.516,40

2.2.3.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een 
omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt uitsluitend het in 
onderdeel 2.2.3.1 genoemde bedrag in rekening gebracht. 

2.2.4 Handelsreclame
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding 
in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:24 van de APVG 2009 
een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, 
onder g of h, van de Wabo, en indien niet tevens sprake is van activiteit als 
bedoeld in onderdeel 2.2.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: 

€

132,10
2.2.5 Vellen van een houtopstand 
2.2.5.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, 
waarvoor op grond van artikel 4:9 van de APVG 2009 een vergunning 
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Wabo, bedraagt het tarief

€ 

62,25
2.2.5.2 Indien de aanvraag meer dan één boom betreft, bedraagt het tarief

voor iedere extra boom

€ 

47,10
2.2.5.3 Indien de aanvraag meer dan één are bosplantsoen of (lint)begroeiing

betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra are bosplantsoen of
(lint)begroeiing

€ 

52,40
2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 100%
van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges

2.2.7 Omgevingsvergunning in twee fasen 
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

2.2.7.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking 
voor de eerste fase betrekking heeft;

2.2.7.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking 
voor de tweede fase betrekking heeft.

2.2.8 Advies
2.2.8.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen 
over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.8.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag 
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4  intrekt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt:

2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken 
na het in behandeling nemen ervan 

75%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges

2.3.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht  
weken na het in behandeling nemen ervan

50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges

2.3.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het in behandeling
nemen ervan

25%
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van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges

2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als 
bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening 
van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 
teruggaaf bedraagt 

25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
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2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in 
de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, weigert, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges

2.3.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan 
een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak

2.3.4 Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 
Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning horecabedrijf)

3.1.1.1 indien het betreft een coffeeshop

€

1.352,60
3.1.1.2 indien het betreft een ander horecabedrijf dan een coffeeshop

€

579,30
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (het 
uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)

€

381,75
3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet

3.1.3.1 indien het betreft een wijziging van de leidinggevende(n) die in het 
horeca- of slijtersbedrijf werkzaam is (zijn)

€

133,50
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien sinds het 
verstrekken van de initiële vergunning minder dan zes maanden zijn 
verstreken
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3.1.3.2 indien het betreft een wijziging van de inrichting van de lokaliteit waarin 
het horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend (met inbegrip van de  
exploitatie van een nieuw terras of de wijziging van een bestaand terras)

€

133,50
3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet:

3.1.4.1 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als 
bedoeld in artikel 2:18 van de APVG 2009 

€

256,50
3.1.4.2 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot het

verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard, niet zijnde een evenement als bedoeld
in artikel 2:18 van de APVG 2009 

€

48,60
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 2:19 van de APVG 2009 (het 
organiseren van een evenement)

3.2.1.1 indien het betreft een evenement met 0 tot 200 bezoekers

   nihil
3.2.1.2 indien het betreft een evenement met 200 tot 1.000 bezoekers

€

259,--
3.2.1.3 indien het betreft een evenement met 1.000 tot 2.000 bezoekers

€

500,--
3.2.1.4 indien het betreft een evenement met 2.000 tot 25.000 bezoekers

€      1.965,-- 
3.2.1.5 indien het betreft een evenement met meer dan 25.000 bezoekers

€      2.500,--
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvraag 
van de vergunning betrekking heeft op wijk- en straatfeesten, 
kinderactiviteiten en de buitenspeeldag

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 2:5 van de APVG 2009 (het geven 
van een vertoning of het ten gehore brengen van muziek of zang)

€

41,40

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3. Het tarief bedraagt voor:
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van 
een prostitutie-inrichting)

€

2.223,60
3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van 
een escortinrichting)

€
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1.481,--
3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 3:15 van de APVG 2005 (het gebruiken, in gebruik 
geven of doen gebruiken van een seksinrichting als seksbioscoop, 
sekstheater of seksautomatenhal)

€

1.102,--

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
3.4.1.1 tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de

bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a,  van
de Huisvestingswet 2014 

€

614,--
3.4.1.2 tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte 

met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van 
de Huisvestingswet 2014

€

614,--
3.4.1.3 tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 

woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef
en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€

614,--
3.4.1.4 tot het verlenen van een vergunning tot verbouw van woonruimte tot twee 

of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de 
Huisvestingswet 2014 

€

614,--
3.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van de 
Huisvestingswet 2014, voor elk appartement dat door de splitsing ontstaat

€        249,60
3.4.3 In afwijking van onderdeel 3.4.2 bedraagt het tarief voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 
2014, waarbij bij de aanvraag is gevoegd een concept van de 
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splitsingsakte, de opzet van een onderhoudsfonds en een 
meerjarenonderhoudsplanning van tien of meer jaar

€        

476,80
3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 

indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 

100%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5.1 Het tarief bedraagt voor:
3.5.1.1 het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van 

een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligingsverordening 

€

267,70
3.5.1.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder 

de vergunning als bedoeld in 3.5.1.1 is verleend

€

  74,--
3.5.1.3 voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden 

van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van:
maximaal drie dagen

€

267,70
vier tot en met zeven dagen

€

438,90
meer dan zeven dagen

€
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438,90
vermeerderd met

€

  85,30
per week of gedeelte daarvan

3.5.2 De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover deze 
op de inrichting waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van 
toepassing zijn

3.5.2.1 a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het
kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar 
of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf zal worden verschaft; 

met een oppervlakte van:
minder dan 100 m²

€

171,90
100 tot 200 m²

€ 258,40
200 tot 300 m²

€ 431,50
300 tot 500 m²

€ 690,70
500 tot 1000 m²

€ 1.012,30
1000 tot 2000 m²

€ 1.547,70
2000 tot 3000 m²

€ 2.037,10
3.000 tot 4000 m²

€ 2.253,10
4000 tot 5000 m²

€ 2.468,60
5000 tot 6000 m²

€ 2.823,20
6000 tot 7000 m²

€ 3.129,50
7000 tot 8000 m²

€ 3.185,40
8000 tot 9000 m²

€ 3.258,10
9000 tot 10000 m²

€ 3.474,90
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10000 tot 15000 m²
€ 4.127,10

15000 tot 20000 m²
€ 4.343,70

20000 tot 30000 m²
€ 5.430,10

30000 tot 40000 m²
€ 5.792,--

40000 tot 50000 m²
€ 6.154,50

50000 m² of meer
€ 6.516,40

3.5.2.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig kunnen 
zijn met een oppervlakte van:
minder dan 100 m²

€

85,20
100 tot 200 m²

€ 129,30
200 tot 300 m²

€ 214,60
300 tot 500 m²

€ 345,50
500 tot 1000 m²

€ 516,30
1000 tot 2000 m²

€ 773,30
2000 tot 3000 m²

€ 1.032,90
3000 tot 4000 m²

€ 1.164,70
4000 tot 5000 m²

€ 1.288,20
5000 tot 6000 m²

€ 1.607,20
6000 tot 7000 m²

€ 1.723,10
7000 tot 8000 m²

€ 1.795,80
8000 tot 9000 m²

€ 1.823,50
9000 tot 10000 m²

€ 1.931,20
10000 tot 15000 m²

€ 1.989,40
15000 tot 20000 m²

€ 2.207,60
20000 tot 30000 m²

€ 2.314,50
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30000 tot 40000 m²
€ 2.641,20

40000 tot 50000 m²
€ 2.940,50

50000 m² of meer
€ 3.696,30

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking.

€

11,-- 
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

HEEFT BESLOTEN:

de ‘Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016’ vast te stellen.

Artikel 1 Reikwijdte
1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen:

a. de hondenbelasting;
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in de onderdelen 1 en 2 van de

bij de Verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel;
c. de leges als bedoeld in onderdeel 1.15.3 van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel
 (aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en aanvraag van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken);
d. de leges als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de

 Legesverordening (huwelijksleges) met dien verstande dat:
- beide partners recht moeten hebben op kwijtschelding;
- minstens één van beide partners moet zijn ingeschreven in de basisregistratie personen 

van de gemeente Groningen;
- uitsluitend kwijtschelding wordt verleend van de leges voor huwelijksvoltrekkingen en 

partnerschapsregistraties op woensdag;
e. de leges als bedoeld in Titel 1, onderdeel 1.3.8 van de tarieventabel behorende bij de

Legesverordening (behandeling aanvraag om reisdocument op woon- 
of verblijfadres 

aanvrager).   
2. De kwijtschelding van de hondenbelasting bedraagt maximaal € 69,60.
3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld de onderdelen 1 en 2 van de bij de 
Verordening 

 afvalstoffenheffing behorende tarieventabel wordt volledige 
kwijtschelding verleend aan:

a. kwijtscheldingsgerechtigden die een individuele inkomenstoeslag ontvangen;
b. kwijtscheldingsgerechtigden die de afgelopen vijf jaar kwijtschelding hebben ontvangen.
c. De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van het 

verschuldigde bedrag.
4. Van de leges als bedoeld in Titel 1, onderdelen 1.3.8 en 1.15.3 en hoofdstuk 2 van de bij de 

Legesverordening behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend.
  
Artikel 2 Kosten van bestaan
1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen wordt in afwijking van 

artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
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het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.
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2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de 
Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde 
AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 
1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling 
bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers
Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de 
uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig 
beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Termijn voor indiening kwijtscheldingsverzoek
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit verzoek 
schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 bedoelde 
aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Kwijtscheldingsverordening 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt ingetrokken met

ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen over het 
belastingjaar 2015. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsverordening 2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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11 november 2015
Nr. 2b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5290621);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2015;

Gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 2016’ vast te 
stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. ruimte : een roerende woon- of bedrijfsruimte, die duurzaam aan een 

plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of 
permanent gebruik;

b woonruimte : een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan 
worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot 
woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden;

c. Bedrijfsruimte : een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.

Artikel 2 Belastingplicht
1. Onder de naam 'roerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een
ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting.

2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die ruimte ter beschikking heeft gesteld.

3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of 
ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene aan wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld.
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Artikel 3 Belastingobject
Als één ruimte wordt aangemerkt:

a. een binnen de gemeente gelegen ruimte;
b. een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd 

om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde

gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de 
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van 
een in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld 
samenstel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien 

de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de 
verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle 
omvang in gebruik zou kunnen nemen.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de 
Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald 
op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het
eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden 
met:
a. de aard en de bestemming van de ruimte;
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele 

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt 
genomen.

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw 
bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in 
aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een 
bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet
geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming.

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die 
deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen 
landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde 
voorwaarden bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het
landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen 
opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer 
noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte 
worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt 
de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden 
toegekend aan de gehele ruimte.
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Artikel 5 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 

buiten aanmerking gelaten de waarde van:
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder 
cultuurgrond wordt mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van 
glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van 
gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b. ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, 
een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als 
woning;

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning;

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning;

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 
zichzelf als ruimten zijn aan te merken;

f. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente;
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet 
toebehoort aan de gemeente;

g. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven 
van basisonderwijs
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet 
toebehoort aan de gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft;

h. woonruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning;
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht van deze woonruimten niet toebehoort aan een kerkgenootschap of
aan een genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid -
anders dan een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich 
bezinnen op de aan dat genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging;

i. ruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van 
delen van zodanige ruimten die dienen als woning.

2. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 
voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van 
de bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
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Artikel 6 Waardepeildatum
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de 

waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert.
2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de 

waarde wordt bepaald.
3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar

waarvoor de waarde wordt bepaald
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of 

vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor 

de ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste
lid, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het 
kalenderjaar.

Artikel 7 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,3705%;
b. de eigenarenbelasting:

1. voor woonruimten 0,1715%;
2. voor bedrijfsruimten 0,4601%.
3. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,-- blijft, wordt geen belasting 

geheven.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later.

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later.

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de 
betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de roerende-zaakbelastingen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening roerende-zaakbelastingen 2015’ van 12 november 2014, nr. 2, wordt

ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 welke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening roerende-zaakbelastingen 
2016’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Woordvoering Jetze Luhoff (D66):  Begroting 2016 “We mogen optimistisch 
zijn, maar blijven ambitieus” 
 
Laat ik eens niet de Technology Fast50 ranglijst noemen.  Vorige week kopten 
verschillende media dat Groningen de uitreiking van de Gouden Gazellen 
Awards voor snelst groeiende bedrijven van het Financieel Dagblad 
‘domineerde’. Sinds iets meer dan een jaar is het aantal mensen in de stad met 
een werkloosheidsuitkering eindelijk gedaald. En ook het aantal mensen in de 
bijstand was in 2014 lager dan verwacht. 
 
Tegelijkertijd zitten er nog te veel mensen werkloos thuis en groeien nog steeds 
te veel kinderen op in armoede. 
 
Kortom: we mogen optimistisch zijn, maar er moet ook nog veel gebeuren. Dus 
we blijven ambitieus! 
 
Op 16 oktober heeft wethouder Schroor 170 contracten ondertekend met zorg- 
en welzijnsorganisaties. Mensen die het nodig hebben kunnen daardoor de 
komende twee jaar opnieuw rekenen op goede zorg én krijgen meer te kiezen. 
Dit jaar wordt de oprichting van 5 wijkteam afgerond, waarmee inwoners van 0 
tot 100 jaar toegang krijgen tot hulp op maat, dicht bij huis. Een geweldige 
prestatie. Naar we verwachten gaat binnenkort ook het innovatieatelier in de 
zorg van start. En in deze begroting stelt het college bovendien extra geld 
beschikbaar voor innovatie in de zorg: minder regels en bureaucratie en meer 
vrijheid om zelf passende zorg te organiseren.  
 
Tegelijkertijd is het veranderproces nog in volle gang. Er moeten zes “WIJ-teams” 
worden opgericht. En er moet nog veel gebeuren om echt meer ruimte te geven 
aan nieuwe, effectievere manieren van werken in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld 
door “the right to challenge”: het recht van inwoners om bij de gemeente aan te 
kloppen en te zeggen: deze diensten kunnen wij zelf ook leveren, en bovendien 
beter. En bijvoorbeeld door het persoonsgebonden budget. De werkelijke 
prikkels voor innovatie komen van immers onder op, vanuit cliënten en hun 
zorgverleners die in de dagelijkse praktijk ondervinden waar écht behoefte aan 
is, wat werkt en hoe de zorg kan worden verbeterd. 
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Ondertussen loopt de gemeente nog steeds grote financiële risico's op het 
gebied van de grondexploitaties en moet de gemeente hard aan de slag om 
meer woningbouwprojecten in de stad mogelijk te maken. Want er is een 
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groeiende vraag naar woonruimte, zeker in het middensegment. De stad groeit. 
Groningen is één van de veiligste steden van Nederland. Keer op keer scoort de 
stad in de top van de gelukkigste steden van Europa. En gister nog prees de 
Telegraaf de binnenstad nog aan als een ‘mini-Berlijn’ vanwege de levendigheid 
en culturele veelzijdigheid.  
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
In deze begroting houden we het weerstandsvermogen op peil, door 15,4 
miljoen toe te voegen aan aan de reserve voor grondzaken, 1,8 miljoen euro aan 
de reserve voor zorg en de 8 ton aan de algemene reserve. Bovendien is ruimte 
gevonden om extra te investeren in duurzaamheid, sport, zorg, veiligheid, 
wijkgericht werken en leefbaarheid: stuk voor stuk belangrijke beslissingen voor 
de toekomst van de stad. 
 
Tegelijkertijd is de reserves grondzaken nog steeds te laag. Ook de invoering van 
de vennootschapsbelasting voor commerciële activiteiten brengt voor een 
gemeente zoals de onze veel risico's met zich mee. 
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Volgende week donderdag start voor de derde keer het Let's Gro festival: een 
uniek Gronings inspiratiefestival door en voor Stadjers. Burgerinitiatieven zoals 
de G1000 en andere meet-ups over belangrijke maatschappelijke thema's 
worden ondersteund door de gemeente. En Groningen experimenteert met tal 
van zogenaamde veranderlabs, waarin de gemeente samen met bewoners, 
bedrijven en instellingen op nieuwe manieren aan de slag gaat met 
maatschappelijke knelpunten en kansen.  
 
In deze begroting wil het college voor deze experimenten terecht extra geld 
beschikbaar stellen. Maar geld beschikbaar stellen is natuurlijk niet genoeg. Er 
moet bijvoorbeeld nog geregeld worden dat bewoners ook direct zeggenschap 
krijgen over wijkbudgetten. 
 
Kortom: we mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Dat klinkt helder, en dat is het ook. Maar is het ook eenvoudig? 
 
Afgelopen zaterdag kopte een opinieartikel in het Dagblad van het Noorden “De 
waakhond die niet blaft”. Dit artikel typeerde de gemeenteraad, deze 
gemeenteraad, als een debatclub. En ergens heeft Richold Brandsma daarmee 
wel een punt. Want wanneer controverse ontbreekt, is er inderdaad opeens tijd 
om uitgebreid te debatteren over een internationaal handelsverdrag en om 
zorgen daarover te delen met Den Haag; zorgen die daar allang bekend zijn. En 
het klopt dat we in de afgelopen periode als raad ook mínder uren hebben 
vergaderd. 
 
Is dat een slecht teken? Dat is nog maar de vraag. 

2 



 

Bijlage - D66 - Jetze Luhoff

319

 
Na de bestuurscrisis in 2012 is de afgelopen jaren in wisselende coalities hard 
gewerkt om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Het logische gevolg: 
minder hoogoplopende discussies in de raad. Vanwege diezelfde bezuinigingen 
zijn bovendien nieuwe controversiële projecten uitgebleven en de projecten die 
altijd voor reuring zorgden zijn gestopt of in uitvoering. 
 
Tegelijkertijd krijgen belangrijke onderwerpen wel degelijk aandacht: zoals de 
aardbevingen en de veranderingen in de zorg. Alleen spelen discussies zich 
vaker af in raadscommissies, neemt het college kritiek serieus en is het 
simpelweg niet nodig om het debat daarna nog eens dunnetjes over te doen 
met de hele raad.  
 
Maar er is meer aan de hand. De gemeente is immers ook bezig met een grote 
ommezwaai. Niet langer wordt beleid geschreven op het stadhuis en gaat het 
college daarna pas op zoek naar draagvlak, via inspraakbijeenkomsten en de 
raad. Steeds vaker wordt beleid vanaf het begin echt ontwikkeld én uitgevoerd 
samen met inwoners. Zie bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. En inwoners krijgen 
steeds meer ruimte om bij de gemeente zelf oplossingen aan te dragen voor 
maatschappelijke knelpunten en kansen die zíj zien. Dit heeft direct gevolgen 
voor wat de gemeenteraad kan en moet doen. Steeds vaker vindt de 
belangenafweging elders plaats.  
 
Is dat erg? Nee, sterker nog, dit is een beweging die D66 ondersteunt en waarin 
we zelfs graag stimuleren. Want zo kan belangenafweging plaatsvinden daar 
waar die belangen ook echt spelen: met en tussen de betrokkenen. Zij hebben 
de knelpunten het best in beeld en zijn daarmee het best in staat om 
oplossingen te vinden die gesteund worden en ook écht werken. 
 
Dat betekend wel wat voor ons als raad. Inhoudelijk en organisatorisch. 
 
Inhoudelijk betekent het dat raadsleden, juist in het algemeen belang, een 
nieuwe verantwoordelijkheid hebben. Verantwoordelijkheid om soms een stap 
terug te doen en bewoners echt de zeggenschap gunnen die ze nodig hebben. 
Verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen met expertise, zodat 
belangenafweging ook echt goed kan plaatsvinden. Verantwoordelijkheid om te 
experimenteren met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid.  
 
Dit vraagt ook een andere werkwijze van de raad. Het vraagt bijvoorbeeld van 
raadsleden om deel te nemen aan veranderlabs. Of zelf meet-ups te 
organiseren. We gaan kortom van een burger die participeert in de ontwikkeling 
van overheidsbeleid, naar een overheid die - waar dat nodig is - participeert in 
maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven. Die beweging is al gaande: in 
de stad maar ook hier in de raad. Aan ons als politiek en bestuur de opdracht 
om de handschoen op te blijven pakken en het komend jaar op deze nieuwe 
weg weer echt stappen te gaan zetten.  
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Bijdrage begrotingsdebat 2016 SP 

 

Elf november is de dag…. 

Dat ons lichtje…. 

Dat ons lichtje…. 

Elf november is de dag…. 

Dat ons lichtje schijnen mag 

 

Voorzitter, wees niet bang! Ik ga de algemene beschouwingen van de SP 

niet zingend presenteren. Vandaag mag de raad haar licht over de begroting 

voor het komende jaar laten schijnen. Op een bijzondere dag, 11 november, 

de naamdag van bisschop Martinus van Tours. Naar hem is onze 

Martinitoren vernoemd, en hij is beschermheilige van de stad. De heilige 

Martinus is nog steeds een begrip vanwege zijn naastenliefde. Symbool 

daarvoor staat het verhaal dat hij als officier in het Romeinse leger een 

naakte bedelaar ontmoette en toen zijn mantel in twee stukken sneed, 

waarvan hij er eentje aan de verkleumde man gaf. De daad van Martinus 

toont aan dat wanneer de nood hoog is en men ziet dat een ander een 

steuntje in de rug nodig heeft, men het eigenbelang ondergeschikt maakt 

aan het belang van de gemeenschap, met in het achterhoofd dat die 

gemeenschap daar op lange termijn sterker van wordt.  

 

Met de onderlinge solidariteit en betrokkenheid zit het in Groningen wel 

goed: veel mensen voelen zich betrokken bij hun directe omgeving, of 

zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger.  Onderzoek na onderzoek 

laat zien dat Nederlanders kleinere inkomensverschillen willen en goede 

voorzieningen voor wie niet zelf zijn brood kan verdienen. Velen trekken 

de portemonnee voor goede doelen, via Facebook zijn de zogenoemde 

'weggeefhoeken' de afgelopen jaren explosief gegroeid. Maar solidariteit 

moet niet afhangen van goede bedoelingen en toevalligheden, solidariteit 

moet georganiseerd worden. Daarvoor is een solidaire overheid nodig.. Een 

overheid die echt werk maakt van zeggenschap en zekerheid, die mensen 

het vertrouwen geeft dat zij hun eigen leef,- woon- en werkomgeving 

kunnen veranderen. Te beginnen in Groningen.  

 

Twee gezichten, tweedeling neemt toe 
Volgens het college kent onze stad twee gezichten. Aan de ene kant een 

jonge en bruisende stad, met excellent onderwijs, ondernemerschap, 
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cultuur en spannende evenementen. De SP noemt dat de stad van en voor 

de kansrijken, diegenen die zich wel redden en de overheid niet perse 

nodig hebben. 

Aan de andere kant zijn er vele Stadjers die geen deel van het bruisende 

stadsleven uitmaken. Zij hebben het zwaar: ze hebben geen werk of vinden 

geen baan en hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij 

hebben juist een overheid nodig die hun een steuntje in de rug geeft. Veel 

Groningers zijn langdurig werkloos, en hebben als gevolg daarvan een laag 

inkomen. 30% van alle Groningse huishoudens heeft  een laag inkomen, 

11,5% van alle huishoudens heeft een inkomen op het sociaal minimum. 

Dat heeft op lange termijn grote gevolgen. Armoede is meer dan alleen een 

gebrek aan financiële middelen. Weinig geld hebben heeft invloed op 

kansen op een opleiding, het huis waar iemand woont, zijn of haar 

gezondheid. Armoede heeft invloed op de mogelijkheden van mensen om 

mee te doen aan onze samenleving.  

 20% van alle kinderen in Groningen groeit in armoede op. Deze kinderen 

worden dagelijks met geldgebrek geconfronteerd, omdat er thuis geen geld 

is voor nieuwe kleren, voor iedere dag een warme maaltijd of het meedoen 

aan schoolexcursies. Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen die in armoede 

opgroeien gevoelens van angst, schaamte, afhankelijkheid en uitsluiting 

toenemen. Deze situatie leidt bij ongeveer een kwart van de kinderen en 

jongeren zelfs tot fysieke of psychische klachten.  

 

Voorzitter, in plaats van deze twee gezichten ook daadwerkelijk met elkaar 

te verbinden, zorgen de keuzes van het college er voor dat de tweedeling in 

onze stad toeneemt. De keuzes van het college zijn in onze ogen in het 

voordeel van hen die mondig zijn, zij die een baan hebben, zij die hun 

talenten kennen en benutten, zij die mobiel zijn en zij die zich over hun 

persoonlijke welzijn geen grote zorgen hoeven te maken. Voor diegene die 

de overheid niet nodig hebben. 

Het college kiest voor: 

 meer geld naar grote culturele instellingen; 

 een matige aanpak van projectontwikkelaars en huisjesmelkers die 

onrust in de wijken blijven veroorzaken; 

 miljoenenleningen die financiële zekerheid geven aan grote 

topsportinstellingen zoals de FC; 

 een bruisende binnenstad die in de toekomst alleen nog bereikbaar is 

voor mensen die toch al mobiel zijn; 
 
Waar Sint Martinus de eigen helft van zijn mantel afstond aan een bedelaar, 
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laat het college juist diegene die in deze tijden een solidaire overheid nodig 

hebben in de kou staan. Want tegenover de opsomming die ik net deed, 

staat dat: 
 er relatief minder naar laagdrempelige culturele activiteiten in de 

wijken gaat; 

 er eindeloze wachtlijsten blijven voor sociale huurwoningen, die 

zonder nieuwe woningen te bouwen, zullen blijven bestaan; 

 veel mensen hun thuiszorg kwijtraken; 

 veel amateursportverenigingen kampen met een tekort aan 

vrijwilligers; 

 de bruisende binnenstad straks niet meer bereikbaar is voor minder 

validen of de mensen die in de westelijke, noordelijke en oostelijke 

wijken wonen; 

 er geen zekerheid wordt geboden aan kansarme minima, zij moeten 

het blijven doen met tweede hands witgoed; 

 kinderen die in armoede opgroeien het moeten doen met 4 

kledingbonnen van 5 euro per stuk voor het kopen van tweede hands 

kleding; 

 

Tweedeling in zeggenschap 
Tweedeling gaat niet alleen over geld of inkomen, het gaat ook over het 

wel of niet mee kunnen meedoen in onze samenleving, over betrokkenheid 

bij de eigen leefomgeving en daarover daadwerkelijk mee kunnen 

beslissen.  

 

Dit college laat zich graag zich graag inspireren door ideeënfestivals zoals 

Let's Gro en  G1000. Wij durven te stellen dat de meerderheid van de 

deelnemers aan Let's Gro en de veranderlabs geen afspiegeling is van alle 

Stadjers. Op deze bijeenkomsten komen wij vaak dezelfde gezichten en 

bekenden tegen. Het zijn de kansrijke Stadjers die mondig zijn en die 

weten hoe zij hun ideeën en talenten aan anderen moeten verkopen. Dat 

hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar dat is het wel als het bij ideeën blijft 

en het daadwerkelijke budget waar buurtbewoners zeggenschap over 

hebben gereduceerd blijft tot 200.000 euro per stadsdeel.  

 

Het college heeft samenwerken tot het sleutelwoord uitgeroepen. Dit 

college wil samenwerken, maar in de praktijk is het duidelijk dat het 

college hier mee worstelt. Bewoners van de Noorderplantsoenbuurt 

worden nog steeds onvoldoende betrokken bij bouwprojecten die hun 

leefomgeving beïnvloeden. Bewonersorganisaties in de Oosterpark, 
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Professorenbuurt en Korrewegwijk klagen over het gebrek aan 

betrokkenheid bij het vorm geven van betaald parkeren, de WMO-

adviesraad is al opgeheven voordat er een nieuwe adviesstructuur is 

opgezet. Bewoners aan de West Indische Kade zitten nog steeds met 

problemen van vocht, tocht en schimmel in hun huizen ondanks 

gesprekken met de wethouder en de corporatie.  
 
Deze en andere voorbeelden maken duidelijk dat het met de samenwerking 

nog niet zo goed gaat. Sterker nog: bewoners hebben het gevoel aan het 

lijntje te worden houden, van het kastje naar de muur te worden gestuurd, 

ze worden geconfronteerd met onbegrijpelijk jargon van wethouders en 

ambtenaren en met het niet nakomen van toezeggingen.  

 

"1000- en 1"-nachten ideëenfestivals organiseren heeft geen enkele zin als 

ideeën niet tot uitvoering leiden, als initiatieven uit de samenleving door 

het college de nek om worden gedraaid en enthousiaste Stadjers daardoor 

afhaken. Twee recente voorbeelden: 

 sinds een paar jaar hebben we in december een ijsbaan in de 

binnenstad. Initiatief van een ondernemer, gaat dit jaar niet door 

vanwege een ordinaire centenkwestie.  

 het alternatieve nieuwjaarsfeest dat tot nu toe drie keer met succes 

door enthousiaste bekende en minder bekende Stadjers voor alle 

Stadjers is georganiseerd, gaat dit jaar niet door, omdat het college de 

organisatoren aan het lijntje heeft gehouden en pas veel te laat met 

een besluit komt, waardoor het feest helemaal niet door kan gaan.  
 
Een bekende Groninger vraagt zich in een mail aan de SP-fractie op 

wanhopige toon het volgende af: “Wat is dit voor een college? Ze zouden 

toch in dialoog met de stad? Ze organiseren Let's Gro en doen vervolgens 

niets met de aanbevelingen die daar uit komen. Ik zeg mijn debat voor 

Let's Gro af. Het heeft namelijk geen zin om mee te denken met dit 

college... “. 
 
Kijk naar het Odensehuis in de Korrewegwijk waar vrijwilligers een strijd 

moesten voeren om een deel van hun subsidie toch te behouden, kijk naar 

Tuin in de stad waar ineens een maatschappelijke kosten en batenanalyse 

op moet worden losgelaten.  Dit soort initiatieven zou u enthousiast moeten 

omarmen en ruim baan moeten geven. In plaats daarvan creëert u 

onzekerheid. 
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De wereld van de mensen in het stadhuis en de wereld van de mensen in de 

stad lijken verder dan ooit uit elkaar te liggen.  
 
Prijzenfestival 
Naast ideeënfestivals, hebben we ook prijzenfestivals. En niet alleen bij het 

bekende warenhuis hier aan de Grote Markt. De stad heeft de afgelopen 

tien jaar al vele titels en prijzen gewonnen. Zonder volledig te zijn, noem 

ik er een paar: Fietsstad van het jaar (2002), beste binnenstad (2005), 

leukste studentenstad van Nederland (2013), onderwijsstad (2014-2015), 

veiligste grote gemeente (2012 en 2015) en evenementenstad van het jaar 

(2015).  
 
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, staat ook deze begroting vol 

scoringsdrift. Zo moet Groningen in 2016 ook de op twee na 

aantrekkelijkste stad worden, qua grootte de vierde studentenstad van het 

land en behoren tot de top vijf van cultuursteden.  

 

De SP heeft slechts één opdracht aan het college: zorg er voor dat 

Groningen in 2016 de sociaalste stad van Nederland wordt. U moet alles 

op alles zetten om deze titel het komende jaar binnen te halen. We helpen u 

er graag bij. Wij willen dat:  

 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

verhoogt wordt, door minder geld aan uitvoeringskosten uit te geven; 

 voor minima in onze stad, het verplichte eigen risico voortaan via de 

collectieve zorgverzekering wordt meeverzekerd; 

 er meer geïnvesteerd wordt in ondersteuning en jeugdzorg, door een 

rem op de bureaucratie te zetten; 

 er 1,15 miljoen euro wordt geïnvesteerd in thuiszorg in de wijk en 

voor behoud van werkgelegenheid; 

 het kindpakket wordt uitgebreid met echte kleding en 

speelgoedbonnen;  

 de vergoeding voor de ouderbijdrage voor schoolgaande kinderen 

verhoogd wordt; 

 de termijn voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van 5 jaar 

naar 3 jaar wordt verkort; 

 de bezuiniging van 100.000 euro op de voormalige ID-banen 

teruggedraaid wordt; 

 de tandartsvergoeding voor vreemdelingen omgezet wordt in een 

structurele; 

 er 500.000 euro extra wordt vrijgemaakt voor gebiedsgericht werken, 
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waar bewoners echte zeggenschap over hebben. 

 

Tot slot, 

U weet, raadsleden van de SP zijn bijna nooit op decadente feestjes en 

borrels om te proosten op binnengehaalde titels en prijzen. Als het lukt om 

de titel “Sociaalste stad van Nederland” te veroveren, dan beloof ik dat ik 

met u op 11 november 2016, de dag van Sint Martinus, het glas zal heffen.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
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Omdat iedereen het waard is                                                            
(gesproken woord geldt) 

 

 

Voorzitter, wat is van essentieel belang voor mensen? Een diep filosofische vraag waar wij 

natuurlijk niet hét antwoord op weten, maar waarop veel mensen het volgende antwoord 

zullen geven: werk. Werk emancipeert, werk ontwikkelt, werk geeft waarde. 

 

En als we nu kijken naar Groningen als stad met twee gezichten. Wat is dan het verschil? De 

één heeft alle kansen op werk, de ander niet. De één heeft alle kansen op een goed leven, de 

ander niet. De één heeft alle kansen om gezond oud te worden, de ander niet. Ter illustratie. 

Deze week verhuis ik van een stadswijk ten zuiden van het centrum, naar een stadswijk ten 

noorden van het centrum. Dat is hemelsbreed een afstand van 2 kilometer. Maar wat blijkt? 

Mijn nieuwe buurtgenoten leven gemiddeld 7 jaar korter dan mijn oude buurtgenoten. Er zit 7 

jaar verschil in levensverwachting tussen bewoners van onze noordelijke en zuidelijke 

stadswijken; 7 jaar! 

 

Voorzitter, voor de PvdA zijn zulke verschillen niet te verkroppen. Daarom roepen we het 

college op om meer mensen naar werk te begeleiden, meer inzet te plegen op participatie en 

gezondheid van mensen en te zorgen voor meer betaalbare woningen. Inzet op werk, wonen en 

welzijn voor iedereen dus. Wij hebben de begroting langs deze 3 thema’s op onze meetlat 

gelegd en zullen hier nu verder op ingaan. 

 

Werk. Ons economische programma G-kracht is bedoeld om werk te genereren. De PvdA vindt 

het een zegen dat dit programma gespaard blijft van bezuinigingen. Datzelfde geldt voor het 

Participatiebudget. Het tekort op het BUIG-budget wordt niet afgewenteld op mensen in de 

bijstand of werkzoekenden.  

 

Wat mijn fractie wel bijzonder vindt, is dat we de ambitie die het college heeft om meer 

werkzoekenden naar werk te begeleiden, niet terug vinden in de begroting. De arbeidsmarkt 

trekt aan en er komen banen bij. Waarom hanteren we dan nog steeds dezelfde doelen in de 

begroting? Als PvdA zouden we willen zeggen: de arbeidsmarkt trekt aan, laten we ervoor 

zorgen dat meer mensen daarvan kunnen profiteren! Laten we meer mensen naar werk 

begeleiden. Laten we nu eens niet 900 maar 1000 mensen aan de slag helpen. Voorzitter, 

gelukkig was de wethouder het in de commissie met onze fractie eens. En om zaken meteen 

maar even SMART te maken, een amendement: ‘Op naar de 1000!’.  

 

Voorzitter, helaas is betaald werk niet voor iedereen weggelegd. Voor veel mensen is het al een 

hele stap om vrijwilligerswerk te gaan doen. Laatst was ik op bezoek bij buurtcafé Bernlef en ik 

werd voorgesteld aan iemand die 20 jaar thuis had gezeten en voor het eerst weer iets ging 
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ondernemen. Ondanks dat aan haar gezicht af te lezen viel dat het leven voor haar niet in 

goede gezondheid was verlopen, straalde ze weer en maakte weer contact met anderen. Dit 

laat voor mij weer zien hoe werk, of het nu betaald of onbetaald is, weer van waarde is voor 

mensen. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat we in de stad blijven inzetten op de 

participatiebanen en vrijwilligerswerk. Wij zijn blij dat het college volgend jaar meer 

participatiebanen wil realiseren. Helaas lezen we in de begroting weinig over het bemiddelen 

naar vrijwilligerswerk. Dit kan toch behoorlijk eenvoudig, voorzitter. Er zijn 

vrijwilligersvacaturebanken in de stad, er zijn zat maatschappelijke organisaties en de 

gemeente doet op dit moment een screening. 1 plus 1 plus 1 is toch 3, voorzitter? Op deze 

optelsom kregen van het college nog niet dit antwoord. Daarom dienen wij een motie in.  

 

Voorzitter, jaar na jaar na jaar moesten we weer eenmalig geld zien te vinden voor behoud van 

de voormalige gesubsidieerde banen in de wijken en maatschappelijke instellingen. Maar dit 

jaar is het eindelijk gelukt: structurele financiering voor wat eigenlijk structureel werk is. Dit 

betekent zekerheid, erkenning en perspectief voor de mensen die dit werk al jaren doen. 

Hulde! Ook is de PvdA zeer te spreken dat we volgend jaar streven naar nog meer inzet van 

social return. We bieden ook met name jongeren met een MBO-opleiding een kans bij 

aanbesteding van grote projecten en de drempelbedragen zijn verlaagd, mooi!   

 

Als het gaat om de plannen op het gebied van wonen, is de PvdA te spreken over de inzet om 

met corporaties meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen, zodat het voor iedereen 

mogelijk is om in de stad te wonen. Door de inzet van het college om meer sociale 

huurwoningen energiezuiniger te maken, kunnen mensen met een smalle beurs profiteren van 

een lagere energierekening. Dat is bovendien goed voor de werkgelegenheid.  

 

Voorzitter, mensen willen een veilige woonomgeving. Naast stadsbrede visies over fietsen in de 

stad, hecht de PvdA daarom ook erg aan het budget voor het concreet oplossen van knelpunten 

in de wijk om de verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld bij scholen. Laat ik een 

voorbeeld noemen voorzitter. De Groninger Scholen Vereniging heeft uitbreidingsplannen, en 

dat is op zich goed maar de bereikbaarheid is beroerd midden in de wijk Helpman. Expats 

brengen vanuit de regio hun kinderen met de auto naar school en dit zorgt nu al voor onveilige 

situaties in het verkeer. Hoe moet dit in de toekomst? Juist hier kan het college proberen zijn 

rol te pakken, graag een reactie van het college. 

 

Voorzitter, de aardbevingen raken de kern van wat mensen van de overheid verwachten: 

ergens veilig kunnen wonen.  Hoewel de daadkracht van Alders vertrouwen schept voor de 

toekomst, zijn wij ook erg benieuwd naar de visie van het college over de gevolgen voor de stad 

in 2016. 

 

Voorzitter, van werk en wonen naar welzijn. Meer mensen in de stad kunnen volgend jaar voor 

vragen en ondersteuning terecht in hun eigen wijk bij het WIJ-team. We gaan van 5 naar 11 
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teams en dat is een vooruitgang. De PvdA-fractie vindt het een goede zaak dat het college in 

2016 extra middelen vrijmaakt voor de WIJ-teams en de toegang tot de Jeugdzorg. Zo zorgen 

we ervoor dat er ondersteuning is voor wie ondersteuning nodig heeft. De PvdA is blij met de 

uitvoering van het amendement voor inzet van het budget voor chronische zieken en 

gehandicapten, die rond de kerst een extraatje krijgen. 

 

Volgend jaar gaan we een algemene voorziening invoeren voor de lichtste vorm van 

huishoudelijke hulp. Op dit moment vinden de keukentafelgesprekken plaats. Mensen die best 

zelf een schoonmaakhulp kunnen betalen, betalen deze zelf. Met de huishoudelijke hulptoelage 

kunnen zij hun huidige witte werkster houden. Mensen die het niet kunnen betalen, krijgen een 

extra gemeentelijke tegemoetkoming, zodat ze niet meer betalen dan nu het geval is. 

Tegelijkertijd merken we dat er bij veel ouderen nog onduidelijkheid is over 2016. Daarom 

willen wij extra ruchtbaarheid geven aan de toelage. Als PvdA willen wij, net als het college, dat 

al het geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp ook besteed wordt voor huishoudelijke hulp 

en dat geld dat bedoeld is voor behoud van werkgelegenheid ook wordt besteed aan 

werkgelegenheid.  Wij dienen een motie in om te zorgen dat er geen geld op de plank blijft 

liggen dat terug moet naar Den Haag. 

 

Voorzitter, bij het Voorjaarsdebat heeft mijn fractie aangekaart dat de babysterfte in Groningen 

hoger is dan in de rest van Nederland en dat hier iets aan moet gebeuren. Inmiddels hebben we 

een brief van het college ontvangen. De PvdA wil daarom zo snel mogelijk in gesprek om te 

kijken welke doelen en acties hieraan gekoppeld zullen worden in 2016.   

 

Voorzitter, de komst van vluchtelingen naar de stad betekent een opgave wat betreft 

inburgering en integratie en participatie. Wij horen graag zo snel mogelijk van het college over 

wat daar volgend jaar voor nodig is. Daarom staan wij ook op de motie van Groen Links. 

 

Voorzitter, dan ons finale oordeel over de begroting. De begroting is in financiële zin in balans; 

tussen financiële soliditeit en investeringen. Het weerstandsvermogen is op orde, we hebben 

een extra reserve voor risico’s in de WMO/Jeugdwet en tegelijkertijd houden we het 

voorzieningenniveau overeind. Daarvoor verdient het college een groot compliment. En via het 

college bedanken we ook de ambtenaren voor het werk dat is verzet. Voor de volgende 

begroting is wel een aandachtspunt om heldere doelstellingen te formuleren en dit koppelen 

aan middelen.  

 

Voorzitter, ik begon mijn betoog met de grote verschillen in de stad. Als PvdA doen wij een 

oproep aan het college en andere partijen in de raad om deze verschillen de komende jaren te 

overbruggen. Samen willen wij investeren in werk, wonen en welzijn voor alle inwoners van 

Groningen. Omdat iedereen het waard is. 

Carine Bloemhoff, 11 november 2015 
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Woordvoering GroenLinks Begroting 2016 

Benni Leemhuis, 11 november 2015 

 

 

Voorzitter, 

Meer democratie, minder politiek?  

Onder die titel verscheen vorige maand het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Het planbureau onderzocht daarin de houdingen en opvattingen van Nederlanders over democratie 

en politiek. De uitkomsten daarvan zijn misschien wel minder opmerkelijk dan de titel zou doen 

vermoeden. Maar toch zijn de uitkomsten ook voor ons, in deze raad, voor het college, voor de 

gemeentelijke organisatie en de hele stad Groningen van groot belang.  

Blijkens het onderzoek bestaat er - niet verbazingwekkend - in Nederland een groot draagvlak voor 

De Democratie. Mensen waarderen de vrijheden die de democratie en rechtstaat hen geven zeer. 

Veel kritischer is men over het politieke systeem, en op de politiek zelf. En daar raken de 

uitkomsten van het onderzoek ook heel nadrukkelijk het werk dat wij hier doen. Want het blijkt dat 

mensen er grote behoefte aan hebben gehoord te worden, betrokken te worden en meer directe 

zeggenschap te hebben. Een groot deel van de mensen wil vertrouwen hebben in de politiek en in de 

democratie, maar wil tegelijk vaker wat te zeggen hebben. Dus directe zeggenschap niet als 

vervanging van de representatieve democratie, maar wel in aanvulling op en als gelijkwaardig 

element. En als de zoektocht naar de juiste combinaties van directe democratie en representatieve 

democratie èrgens zou moeten kunnen lukken – en dat moet ook! – dan is dat op de schaal van de 

gemeente, van de wijk, de buurt en de straat. 

 

De analyse dat we moeten zoeken naar nieuwe vormen van samenspraak en samenwerking, en dat 

de gemeente dichter bij de burger moet staan en dat de burger verwacht op andere manieren 

betrokken te worden  is niet nieuw. En er zijn al tal van voorbeelden waarbij initiatieven uit de 

samenleving ruimte kregen, zoals Backbone050, Let’s Gro, Jimmy’s en de G1000 burgertop. 

En ook in het coalitieakkoord staan belangrijke doelstellingen over meer samenwerken, het open 

staan voor initiatieven en de gebiedsgerichte aanpak. En sinds dat akkoord zijn er alweer mooie 

voorbeelden, zoals de aanpak van het Coenderspark, de nieuwe experimenten bij de innovatie van 

de sociale zekerheid en de veranderlabs. Uitgangspunt is meer betrokkenheid, ruimte voor alle 

stadjers, ondernemers en instellingen om mee te doen.  Het SCP wijst er dan ook op dat er veel 

experimenten zijn, dat er ontzettend veel gebeurt om de verhouding tussen overheid en burgers te 

verbeteren en dat dat ook gezien wordt in de samenleving. 

 

Maar gaat het allemaal al zoals we willen? Nee. De harde werkelijkheid is dat het geen makkelijk 

proces is, dat het met vallen en opstaan zal gaan, en dat het ook niet van vandaag op morgen voor 

elkaar  is maar dat het wel een onafwendbaar proces is, met grote urgentie en waar wij als raad,  

college en  gemeentelijke organisatie mèt de mensen in onze stad aan zullen moeten werken. 

 

Voor mijn fractie dient het uitgangspunt te zijn: creëer de ruimte en geef de steun aan initiatieven, 

maak zoveel als kan mogelijk wat mensen willen en laat de ideeën en wensen als startpunt dienen 

en niet de mogelijke belemmerende regels of beperkte middelen. Het is zaak niet te vervallen in de 

oude patronen van te veel kaders en regels stellen, van controle, van opstellen van indicatoren en 

criteria. Iets nieuws heeft ruimte nodig. Waar we eerder als raad spraken over het risico van het 

optreden van de risico-regelreflex, moeten we evenzeer wegblijven van de controle-regeldriftreflex. 

Ruimte creëer je ook als raad door niet meteen alles te willen bepalen en in regels vast te leggen. Op 

dat vlak heeft ook de raad dus nog een wereld te winnen. We zijn inmiddels enige tijd bezig met de 

commissie werkwijze raad, en hoewel we geleidelijk aan best al een paar stappen hebben gezet, is 
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mijn fractie wel van mening dat we als raad gezamenlijk hierin in 2016 stappen moeten zetten en 

knopen moeten doorhakken. Zeker, omdat er een boel verandert. De gebiedsgerichte aanpak die in 

deze begroting een herverdeling van 5,7 miljoen euro naar de wijken met zich mee brengt, is een 

belangrijke stap om grotere betrokkenheid van de stadjers bij hun straat, buurt of wijk mogelijk te 

maken, maar het zal ook iets betekenen voor onze raad.  

 

En dat er spanning zit op de wijze waarop we stadjers ruimte geven en laagdrempelig betrokken 

willen laten zijn blijkt wel uit een aantal voorbeelden. Waar een grote groep omwonenden met 

enthousiasme samenwerkt aan het laagdrempelige initiatief Tuin in de Stad, waar contacten 

ontstaan en mensen ruimte krijgen om groen en sociaal bezig te zijn, zeggen velen in deze raad: 

regels zijn regels en tijdelijk is tijdelijk. Maar hoe verhoudt zich dat tot opvattingen dat de burgers 

meer ruimte mogen nemen en bijvoorbeeld hun right to challenge? Mijn fractie wacht in elk geval 

de uitkomst van de maatschappelijke kosten en baten analyse af, maar is niet bij voorbaat overtuigd 

dat een dergelijk initiatief moet wijken voor een mogelijke bouw van woningen met bijbehorende 

opbrengst voor de gemeente, terwijl er voorlopig nog meer dan voldoende bouwgrond in de stad 

voorhanden is. Een ander voorbeeld de gebiedsontwikkeling van het suikerunieterrein. Mijn fractie 

is enthousiast over de ontwikkelingen daar. AOC Terra, de wolkenfabriek, de maatschappelijke 

onderneming, ruimte voor Paradigm en een prachtige nieuwe locatie voor activiteiten uit de 

culturele wereld in Groningen, stuk voor stuk mogelijk, omdat deze raad besloot dat er gedurende 

een groot aantal jaren bewust geen plannen voor het terrein zouden worden gemaakt. Letterlijk is 

daar ruimte gemaakt voor de stad. En door ruimte te laten, is er ruimte gekomen voor nieuwe 

ontwikkelingen. Mijn fractie is van mening dat die ruimte zoveel mogelijk moet blijven. 

 

Voorzitter, 

Maandag vierden vertegenwoordigingen van de gemeenteraden van Oldenburg en Groningen het 

heugelijke feit dat beide steden al 25 jaar een stedenband hebben. Opvallend was daarbij dat in de 

redes van beide burgemeesters gesproken werd over de noodzaak om de mensen die naar Nederland 

en Duitsland komen een menswaardige opvang te bieden. Daarbij werd ook gewezen op een aantal 

grote prestaties uit het verleden . Indrukwekkend is hoe de stad Oldenburg in 1945 in staat bleek om 

36.000 vluchtelingen op te nemen. Terecht concludeerde burgemeester Den Oudsten dat we in de 

huidige situatie ook in Groningen veel kunnen leren. In Groningen gaat het om veel kleinere 

aantallen, maar desalniettemin is mijn fractie trots op wat er in onze stad gebeurt bij de opvang van 

asielzoekers. We hebben de opvang aan de van Swietenlaan die ruimte biedt aan 550 mensen. Er is 

een bed bad en broodvoorziening waar een andere groep mensen opgevangen worden. En we 

wachten op plannen van het college voor de komst van twee asielzoekerscentra voor in totaal 1200 

mensen. Ook die plannen zal mijn fractie zorgvuldig maar ook welwillend beoordelen zodra ze 

bekend worden. 

In de tussentijd weten we dat de kans groot is dat een groot deel van de vluchtelingen in Nederland 

en in Groningen zullen mogen blijven. In de ogen van mijn fractie kan daarom niet vroeg genoeg 

begonnen worden met het bieden van cursussen op het gebied van taal en cultuur, maar ook andere 

vormen van onderwijs, en zorg en begeleiding. Waar mogelijk ook begeleiding naar werk, zodat 

mensen zo snel mogelijk volwaardig deel kunnen worden van onze samenleving. Mijn fractie dient 

een motie in waarin het college gevraagd wordt na te gaan wat er al gebeurt, bijvoorbeeld door de 

vele burgerinitiatieven en organisaties zoals de welkomstwinkel en het uitdelen van 

welkomstpakketten van Groningen Verwelkomt Vluchtelingen , maar ook waar nog meer gedaan 

kan en moet worden. 

 

Voorzitter, 

Er gebeurt ontzettend veel in en rondom de stad en er staan grote plannen op stapel. De 

ontwikkeling van de Oostzijde Grote Markt en het Groninger Forum kan eindelijk weer verder 

waardoor de binnenstad een stimulans gaat krijgen met een bijzonder gebouw, met filmzalen, een 
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bibliotheek en een debatcentrum. Een binnenstad die ook nog eens een metamorfose zal ondergaan 

bij de uitvoering van de binnenstadvisie, met meer ruimte voor verblijven en ontmoeten zonder af 

en aan rijdende bussen, met voorrang voor de voetganger, met  meer aandacht voor de fiets door 

verbeteren van het fietsparkeren en door de Oude Ebbingestraat & Gelkingestraat in te richten als 

fietsstraten, die via de Grote Markt een uitstekende nieuwe Noord-Zuid-fietsverbinding voor de 

hele stad worden.  

 

En er wordt gewerkt aan het bereikbaar houden van de stad met een ambitieuze aanpak van het 

spoor en het stationsgebied met daarin uitstekende faciliteiten voor fietsers, die sowieso al enorm 

aan hun trekken komen met de plannen uit de fietsstrategie en de net genoemde binnenstadvisie. En 

ook de plannen voor de aanpak van de Ring Zuid staan op stapel waarbij de toegezegde meetpalen 

zullen zorgen voor blijvende aandacht voor de luchtkwaliteit, , waar het compacte ontwerp het 

ruimtebeslag zo veel mogelijk beperkt,  met oog voor een groen eindresultaat en met behoud van de 

fietsverbinding bij de Esperantostraat als uitgangspunt. 

 

Van vergelijkbare orde is de grote verandering en transformatie die gaande is in het sociaal domein. 

Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt om zoveel mogelijk continuïteit van zorg te behouden 

ondanks forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Maar nu komt ook de volgende fase eraan voor de 

vernieuwing van zorg en welzijn, waarin preventie, innovatie door ruimte voor de professionals, 

wijkgerichte aanpak en minder versnippering in aanbod van zorg centraal staan. Volgende week 

wordt in de commissie Onderwijs en Welzijn verder gesproken over juist deze volgende stappen 

van de vernieuwing van het sociale domein.  

 

Voorzitter,  

2015 was het eerste volledige jaar van deze raadsperiode. Tal van zaken uit het coalitieakkoord zijn 

op de rit gezet, in plannen uitgewerkt en de uitvoering daarvan is begonnen. Maar 2016 is een heel 

belangrijk jaar. 2016 wordt het jaar waar de eerste grote slagen gemaakt gaan worden en waar de 

eerste resultaten zichtbaar zullen worden. Wat de zorg betreft blijft voor mijn fractie centraal staan 

dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daar blijft dus een lastig spanningsveld bestaan 

tussen die doelstelling en de grote bezuinigingen die het rijk heeft opgelegd.  

Behalve  het jaar waarin de echte vernieuwing in zorg en welzijn gestalte moet krijgen, wordt 

volgend jaar ook het jaar waarin eindelijk echt grote stappen moeten worden gemaakt in het 

aardbevingsdossier. De plannen van de Nationaal Coördinator bespreken we volgende week, dus 

daarom ga ik daar nu maar kort op in. Maar het is voor stad en ommeland wel een essentieel jaar 

voor de vraag of het vertrouwen in de rijksoverheid op dit onderwerp teruggewonnen kan worden. 

En in de ogen van mijn fractie kunnen de plannen van de Nationaal Coördinator alleen maar slagen 

als de inwoners van het gebied daarbij maximale zelfbeschikking krijgen en als  er een verdere  

reductie van de gaswinning  plaatsvindt.  

 

Ook op het gebied van de sociale huur begint landelijk duidelijk te worden dat er echt  wat zou 

moeten veranderen. Uit berichtgeving van de NOS de afgelopen dagen blijkt dat veel wethouders 

van de grote steden zeggen dat het beleid rond scheefhuur niet werkt, dat de tekorten in de sociale 

huur toenemen, en dat terwijl nog altijd grote bedragen van corporaties in de algemene middelen 

van het rijk belanden via de verhuurdersheffing. Zeker omdat de opgave voor de sociale huur nog 

groter wordt nu we mensen die uit hun land zijn gevlucht voor oorlogssituaties ook goede 

huisvesting moeten bieden, zou het logisch zijn die verhuurdersheffing in elk geval te beperken en 

corporaties de ruimte te geven zoveel mogelijk meteen goede permanente huisvesting voor alle 

woningzoekenden in de sociale huur te laten realiseren in plaats van nu allerlei tijdelijke projecten 

te doen. Dat is sociaal, schept werkgelegenheid en het is duurzaam. En het plan is er eigenlijk al, dat 

heette het Gronings bod en kan zo van start. 
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2016 is ook het jaar dat de stad met een investering van 55 miljoen euro een enorme stap kan nemen 

in de realisering van onze duurzaamheidsdoelen door met aardwarmte een flink warmtenet aan te 

leggen in het Noordwesten van de stad. Maar er gebeurt meer, zo hoopt mijn fractie dat er stappen 

gezet kunnen worden op het gebied van energiebesparing in de bestaande particuliere 

woningvoorraad middels Groningen Woont Slim. Hoewel het gaat om een domein waarin de 

resultaten lastig te behalen zijn, is mijn fractie van mening dat het een belangrijke schakel is in de 

verduurzaming van de stad en het bereiken van onze gezamenlijke doelstelling om Groningen in 

2035 energieneutraal te maken. Op het gebied van de bestrijding van energiearmoede snijdt het mes 

aan twee kanten. De reductie van energielasten voor met name huurders in de sociale huur zorgt 

voor lagere uitgaven voor hen, maar ook voor het dichterbij brengen van onze energieneutrale 

doelstelling. Daarom dient mijn fractie een motie in om  onderzoek te doen naar het Arnhemse 

Energiebank-idee, waarbij mensen hulp kunnen krijgen bij het betalen van hun energierekening en 

besparingsadviezen krijgen van energiecoaches. 

 

Voorzitter, 

Mijn fractie ziet een begroting die in balans is. Het is gelukt de forse bezuinigingsopgave te 

realiseren maar ook om de ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden. Voorbeelden 

daarvan heb ik al genoemd. Bij een aantal zaken wil ik nog wel expliciet stilstaan. Het niet 

doorgeven van het accres naar instellingen blijft voor mijn fractie een zware maatregel. Mijn fractie 

kan volgen dat hiervoor gekozen is, omdat het een relatief eenvoudige maatregel die wel een grote 

bezuiniging mogelijk maakt, maar wij vragen het college zich in te zetten dit type maatregelen in de 

toekomst te voorkomen of te verzachten. Graag een reactie van het college. Wat dat betreft is de 

maatschappelijke kosten baten analyse die zal plaatsvinden op subsidies aan instellingen voor mijn 

fractie al een stuk beter, omdat gekeken gaat worden naar kwalitatieve criteria en de effectiviteit 

van de werkzaamheden van de instellingen. Desalniettemin is daar voorlopig ook een fors bedrag 

aan gekoppeld en wachten wij uiteraard de uitkomsten van die analyse af. 

 

Tot slot de begroting nieuwe stijl. Mijn fractie is blij met de nieuwe begroting, en de overzichtelijke 

website. Door de nieuwe presentatie worden nu bijvoorbeeld de risico’s gepresenteerd bij het 

programma waar ze bij horen. En door per programma het extra beleid weer te geven worden zo 

samen de ontwikkelingen duidelijker. Ook de bondige, maar duidelijke omschrijving van de 

activiteiten per beleidsveld zijn een vooruitgang. Aan de andere kant zijn we er nog niet. Nu zijn de 

relevante beleidsnota’s gekoppeld aan het programma, maar nog mooier is als je straks ook op een 

activiteit kunt klikken en achtergrondinformatie kunt krijgen. Dat is toekomstmuziek, maar dat 

moet volgens mijn fractie het streven zijn. En dat past ook bij de opvattingen rond een open 

overheid. Tot slot wel een relativering: er is een reductie van het aantal pagina’s gerealiseerd, en dat 

was één van de doelen, maar het gaat slechts om 25 pagina’s minder, en dat is nog niet heel veel op 

nog altijd bijna 400 pagina’s. 
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Woordvoering VVD Begroting 2016 
 
Ruimte voor Stadjers en ondernemers werkt 
 
Wat de VVD betreft gaat er meer geld terug naar de Stadjers zelf. En dit willen we niet 
voor niets. Wanneer de gemeente de Stadjers niet alleen beleidsmatig meer ruimte geeft, 
maar ook financieel, zal dit uiteindelijk een boost zijn voor de economie. Mensen hebben 
meer geld om in zichzelf te investeren en zichzelf verder te ontplooien. Ondernemers 
investeren in hun bedrijf en dit levert uiteindelijk weer nieuwe banen op. Banen die we 
hard nodig hebben, want de Stadjers hebben de grootste keuzevrijheid als zij in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van de overheid.  
 
Jullie kennen ongetwijfeld allemaal het oude gebouw van Post NL achter het hoofdstation. 
En weten we ook allemaal wat daar op dit moment gebeurt? Maar liefst 3.000 vierkante 
meter is daar nu beschikbaar voor startups. Het gebouw staat nu ook beter bekend als 
The Big Building. Zoals initiatiefnemer Nick Stevens zegt “It’s big and it’s a building” en 
daar was de naam!  
 
Een paar weken geleden hadden wij met de VVD het genoegen om er een kijkje binnen te 
mogen nemen. We werden daar rondgeleid door Nick Stevens en ik neem jullie graag mee 
in zijn inspirerende - en veel zeggende - verhaal.  
 
Nick legt ons uit dat het niet gaat om zomaar een verzameling van bedrijven maar dat het 
hier gaat om een complete vernieuwing van de economie. Hij voorspelt dat traditionele 
bedrijven, waar het in de eerste plaats draait om winst voor de aandeelhouders, vaste 
werkplekken en werktijden en een hiërarchische structuur, niet lang meer bestaan. Waar 
in 1960 bedrijven nog gemiddeld 60 jaar bestonden is dat tegenwoordig nog maar 14 jaar. 
En de crisis van 2006 en 2007 heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat de wereld blijvend 
is veranderd. Startups kunnen sneller op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen 
inspelen, zijn per definitie innovatief, hebben lagere kosten en maken makkelijker gebruik 
van de nieuwe technologie. Daar waar bedrijven als Nokia en Kodak de laatste jaren 
hopeloos faalden, is de meest succesvolle startup, met in verhouding een klein aantal 
medewerkers,  uitgegroeid tot een miljardenbedrijf: Facebook. Nick ziet veel kansen voor 
Groningen. Groningen heeft volgens hem namelijk heel veel te bieden: veel jongeren, veel 
talent, een goed uitgaansleven en goed leefklimaat. Hij ziet voor startups nog volop 
kansen om meer te doen bijvoorbeeld op het gebied van energie. En tot slot, als opdracht 
voor de politiek heeft hij om vooral zo weinig mogelijk belemmeringen of obstakels op de 
weg te leggen. 

Voorzitter, u begrijpt, dit is natuurlijk een verhaal naar ons hart. Maar het zou niet alleen 
een verhaal moeten zijn dat goed ligt bij de VVD, maar bij iedereen. Dit is waar het om 
draait: ruimte voor ondernemers, voor individuen, ruimte voor hun initiatieven. En dit alles 
zonder overheidssubsidie, maar met een gemeente die meedenkt en geen barrières 
opwerpt.  
 
En hierin zien we ook andere successen. Neem het experiment in de Zwanestraat dat al 
uitgebreid is naar meer straten, zoals de Oosterstraat en Westerkade. Winkeliers krijgen in 
deze straten meer ruimte om de openbare ruimte zelf in te richten. En dit heeft geleid tot 
minder leegstand, een betere samenwerking tússen ondernemers en meer betrokkenheid 
ván ondernemers. En, niet geheel onbelangrijk, tevreden bezoekers! Meer ruimte voor 
ondernemers werkt. 
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En zoals ik aan het begin van mijn betoog al zei: de banen die hier uit voortkomen, 
hebben we hard nodig. Want mensen hebben de grootste keuzevrijheid als zij in hun 
eigen inkomen kunnen voorzien. Werk is immers de beste sociale voorziening. Om dit te 
bereiken is het wel van belang dat iedereen een basis heeft meegekregen waarmee hij of 
zij zijn of haar leven verder vorm kan geven. De VVD hecht daarom aan goed onderwijs 
voor iedereen. En bij wie - om wat voor reden dan ook - op jonge leeftijd de basale 
vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, maar ook digitale 
vaardigheden, niet ontwikkeld zijn, moet daar alsnog aandacht naar uitgaan. Bovendien 
moeten we om dat te kunnen doen, weten hoe groot deze groep is. Vandaar dat wij 
hiervoor samen met de PvdA, CDA en D66 een motie voor indienen.  
 
Blijven ontwikkelen geldt ook voor de gemeente. Zo ook op het gebied van sport. Meer 
zicht op waar de stad nu staat ten opzichte van andere gemeenten, biedt ons de 
mogelijkheid om meer te leren van andere gemeenten. Wat doen zij om sporten en 
bewegen te stimuleren? Wat voor resultaten behalen zij daar en met welke inzet? De VVD 
ziet mogelijkheden om door van andere gemeenten te leren de inzet van de sportmiddelen 
doeltreffender en efficiënter in te zetten. Hier dienen wij een motie voor in samen met de 
PvdA en Student & Stad.  
 
Ruimte geven betekent ook dat mensen zelf kunnen bepalen waar ze hun huis willen 
bouwen. De VVD heeft in het verleden vaker aangegeven dat uitsluiten van woningbouw 
op het Suikerunie terrein voor 15 jaar onverstandig is als daar wel mogelijkheden liggen. 
Bovendien kan die 15 jaar niet steeds voor ons uitgeschoven worden. Hier is ruimte voor 
grondgebonden woningen waar behoefte aan is. Bovendien blijven op dit moment de 
kosten maar doorlopen, terwijl met woningbouw het geld dat dit terrein gekost heeft juist 
terugverdiend kan worden. Ook hiervoor een motie samen met de PvdA.  
 
Tijdens de commissievergadering hebben wij het college gevraagd of er iets zou kunnen 
gebeuren aan de verkeersveiligheid aan het Wielewaalplein. Waar in de oude situatie nog 
zebrapaden aanwezig waren, zijn die er nu niet meer. Mede door de aanwezigheid van 
een basisschool in de Vinkenstraat wordt dit als onveilig ervaren. Bovendien is de route 
voor doorgaand verkeer niet geheel duidelijk. De wethouder heeft aangegeven hier bij de 
commissie Beheer & Verkeer op terug te komen. Wij vertrouwen erop dat dit uiteindelijk tot 
een oplossing zal leiden ten behoeve van de verkeersveiligheid aan het  Wielewaalplein. 
 
Voorzitter aan het begin van mijn betoog gaf ik al waarom het van belang is voor de stad 
dat we onze inwoners niet opzadelen met steeds hogere lasten en we juist moeten werken 
naar een situatie waarin Stadjers minder gaan betalen. Een tariefsstijging van de 
parkeervergunningen gaat daar lijnrecht tegenin. Vandaar dat wij hiervoor een motie 
indienen met CDA, Student & Stad, SP, ChristenUnie en de Stadspartij.  
 
Tot slot wil ik nog aandacht vragen voor iedereen die bijgedragen heeft aan het tot stand 
brengen van deze begroting. Het is ieder jaar weer een klus en dit jaar een extra grote 
omdat de begroting in geheel nieuwe vorm gepresenteerd is. Wat de VVD een absolute 
verbetering vindt. Dank daarvoor! 
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Voorzitter, 

Kent u het sprookje Voor de verandering al? 

Er waren eens in een stad, hier niet zo ver vandaan, vier prinsesjes. Deze prinsesjes 
regeerden samen een klein koninkrijkje en hadden samen besloten om het ánders te 
gaan doen, Voor de verandering, noemden ze dat. Dat wilden ze zo graag, omdat de 
boze rode koning vóór hun tijd regeerde zonder te luisteren naar het volk. Van het 
grote groene prinsesje werd het meeste verwacht… 

Het rode prinsesje was net flink afgevallen en voelde zich nog wat onwennig met 
haar nieuwe postuur. Het ándere groene prinsesje had soms een afwijkende mening, 
maar draaide na een nachtje in de kerker meestal snel weer bij. Het vierde en laatste 
prinsesje, blauw, was wat stil en hoorde je niet zoveel, maar dat hoefde ook niet, 
want papa’s wil was immers wet. 

Af en toe kwamen er zes prinsjes voorbij. Met liefdesbrieven, ook wel ‘moties’ 
genoemd, probeerden de prinsjes de prinsesjes te verleiden tot het maken van 
betere besluiten, en die liefdesbrieven werden vaak geschreven met hulp van de 
mensen uit het koninkrijkje. Maar de vier prinsesjes waren verwend en wilden 
helemaal niet luisteren naar de prinsjes, want die waren alleen maar lastig. ‘Wij willen 
de baas blijven,’ zeiden de prinsesjes en zo bleef vaak de poort van het kasteel 
gesloten. 

Het begon als een mooi sprookje, het aantreden van dit college. Voor de 
verandering, dat was een aansprekende en veelbelovende titel voor dit 
collegeprogramma. Maar wie de woorden op papier gelooft, komt in de praktijk 
bedrogen uit.  

De nieuwe plannen voor de binnenstad bijvoorbeeld. Het ene moment verwijt het 
college de Stadspartij sprookjes te vertellen en er zelf in te geloven, het andere 
moment verkondigt wethouder Van der Schaaf, en ik citeer: “Om het draagvlak voor 
het plan te verbeteren, gaat de gemeente Groningen het idee de komende tijd nog 
eens beter uitleggen.” Conclusie: u hebt er dus niet goed over nagedacht en u hebt 
het voor de verandering níét anders gedaan, als een verwend prinsesjes dat gewend 
is altijd en direct haar zin te krijgen. De Stadspartij herhaalt haar zorgen over de 
bereikbaarheid van de binnenstad voor een grote groep mensen en betwijfelt of wij 
als gemeente nog wel kunnen blijven voldoen aan de prestatieafspraken die er zijn 
gemaakt t.a.v. hoogwaardig openbaar vervoer. 

De Noorderplantsoen-discussie ging, voor de verandering, óók niet anders. 
Omwonenden en de parkcommissie trokken aan de bel van het kasteel. De 
oppositie, uw prinsjes, kwam met een handvol moties om een aantal problemen 
eenvoudig op te lossen. Maar in plaats van dat u als college meedenkt, of dat u als 
coalítie meedenkt, dicteert u een motie die uitspreekt dat er niets aan de hand is, en 
dat alles moet blijven zoals het is. De wil van papa Joost is wet.  

Voor de verandering? Alleen als het u uitkomt. Waar het gaat om zaken die de héle 
stad aangaan en waar de héle stad over mee zou moeten praten, bent u helemáál 
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niet voor verandering, participatie, luisteren náár en samenspel mét de Stadjer. 
Daarmee is uw collegeprogramma tot een sprookje verworden. 

Het constant verwijzen in discussies naar Let’s Gro is een farce. Dit speeltje is ooit 
door een vorig college in het leven geroepen; de raad heeft hier nooit kaders voor 
gesteld. Het is een ideeënfestival, prima, maar het is absoluut géén 
inspraakprocedure. Bovendien, Let’s Gro faciliteert slechts, “de slingers moet men 
zelf ophangen”, zoals in het jaarverslag is te lezen. Dit ideeënfestival alléén kunt u 
niet gebruiken voor verandering, participatie, luisteren náár, maar ook samenspel 
mét de Stadjer. 

Iets anders wat ons nu écht wreekt is het idee van “de compacte stad”, waar de 
Stadspartij al sinds jaar en dag afscheid van wil nemen.  

Nu zien we de problemen zich namelijk opstapelen. Het Oosterhamriktracé, het 
parkeerbeleid (meer betaald-parkeren-zones maar te weinig parkeerruimte voor 
bewoners), studentenhuisvesting, optoppingen van panden, de situatie Noorderkerk, 
het gebruik van het Noorderplantsoen en de toename van evenementen. Allemaal 
zaken waarvoor het college veel partijen wil faciliteren, maar waardoor de balans in 
veel wijken aan het verschuiven is. De problemen van de compacte stad komen óók 
tot uiting in de fietsstrategie, in de Binnenstadvisie en in de plannen voor de 
zuidelijke ringweg ‒ de verkeersafwikkeling in de wijken. Het is alarmerend dat in een 
brief van de minister iets staat dat haaks lijkt te staat op datgene wat het tracé besluit 
is wastgelegd. Ik doel daarbij op het gedeeltelijk verdwijnen van de zonneweide van 
de Papiermolen. Als je de brief van de minister leest kan je concluderen dat het om 
een hele grote ingreep gaat. Dat deed bij ons de alalarm bellen rinkelen. Gelukkig is 
gebleken dat het in de praktijk wel meevalt, maar wij blijven wel op onze hoede. Want 
kennelijk is de communicatie tussen de minister en ons stadsbestuur niet helemaal 
helder.  

En dan zijn er natuurlijk nog de volgebouwde binnentuinen en gesloopte woningen 
waarvoor een heel ander studentenpand in de plaats kwam.  

Ook op het gebied van gezondheid breekt de compacte stad zich op. We weten 
immers dat mensen zich prettiger voelen bij veel groen in hun woonomgeving, en dat 
dat positief werkt op het welzijn van mensen. We moeten dus de ruimte opzoeken en 
het groen dat we nog hebben, koesteren en beschermen. Op dit vlak hadden we 
méér verwacht van het groene prinsesje met de linkerhanden. En wanneer de 
Stadspartij spreekt over “groen”, dan hebben we het niet over het onkruid dat we 
door de eerdere bezuinigingen op de BORG steeds meer zien woekeren.  

Zie hier een aantal voorbeelden waar de compacte stad zich wreekt en ten koste kan 
gaan van de leefbaarheid. Mede daarom dienen wij ook een aantal moties over 
huisvesting in. 

Het college beoogt meer evenementen met minder overlast te kunnen faciliteren. 
Ondanks het feit dat nog niet alle locatiemogelijkheden optimaal benut worden, zijn 
we al wel evenementenstad van Nederland geworden. En daar mogen we onszelf 
best een compliment voor geven. Toch lukt het ons niet om een ijsbaan op de Grote 
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Markt en een nieuwjaarsfeest te faciliteren. Dat zijn nu typisch twee evenementen die 
uitermáte geschikt zijn voor de héle stad, voor álle Stadjers en voor de regio. 

Het college blijft maar spreken van: “de jonge, bruisende, innovatieve ‘smart city’, die 
zich duurzaam ontwikkelt en tal van kansen creëert en het kwetsbare, minder vitale 
en minder zelfredzame deel, dat ondersteuning hard nodig heeft en ook kansen 
verdient”. Het gaat mij hier even om dat woordje “deel”. 

Waar in de voorjaarsbrief nog werd gesproken over kinderen in armoede, over 
mensen die lastig passend werk kunnen vinden, die de eindjes moeizaam aan elkaar 
kunnen knopen en die niet mee kunnen doen aan de bruisende Groningse 
samenleving, blijkt nu dat deze Stadjers zijn vervallen en gedegradeerd tot het 
samenvattende woordje “deel”. U blijft als college maar hameren op “jong”, 
“bruisend” en “succesvol” en minimaliseert mensen die het wat minder hebben tot dat 
ene woordje: “deel”. Wanneer u wilt verbinden, geldt niet alleen het onderscheid 
tussen de kansrijken en de kansarmen.  

Voorzitter, 
Aan mijn rechterzijde zit een yuppencollege 

In het algemeen ventileert het programma Economie en Werkgelegenheid vooral de 
toon van het succesvolle gezicht van de stad. Er gaat veel aandacht naar start-ups 
e.d. T.a.v. armoedeverlichting en inkomensondersteuning stijgen de aanvragen, niet 
omdat de armoede is toegenomen, maar omdat Stadjers de weg naar de gemeente 
beter weten te vinden. Welke processen zijn zich hier plotseling gaan afspelen? Hoe 
gaan we daarmee om? Graag een reactie. 

Inmiddels is een plan naar de raad gestuurd over de vroege opsporing van Stadjers 
met schulden, en over financiële educatie die die schulden kan voorkomen. Wat de 
Stadspartij betreft gebeurt dat minder vrijblijvend dan tot nu toe. Wij zijn voor zachte 
dwang. Geen sancties, maar positief begeleiden. Ook hier zouden de uitkomsten van 
het Veranderlab Sociale Zekerheid aan bij kunnen dragen. Graag een reactie. 

Het college denkt met brood en spelen het volk te kunnen vermaken, want de leges 
voor evenementen worden minimaal verhoogd. Het college stelt dat we onszelf 
anders uit de markt prijzen. Grote evenementen die overigens veel omzetten. Voor 
volksevenementen, waar álle Stadjers wat aan hebben, valt natuurlijk altijd een 
uitzondering te maken.  

Ondertussen verhoogt u wel de tarieven van de begravenisrechten (1,72%+2,85%)  
Misschien wat luguber, maar de uitdrukking “de een zijn dood, is de ander zijn brood” 
is nu wel heel erg van toepassing. Daarom steunen wij het amendement van de 
Christen Unie. Voor precario (1,72%+6,65%) De parkeervergunningen wilt u nogmaals 
gaan verhogen, terwijl wij nog een discussie over het totale parkeerbeleid moeten 
voeren. Daarom steunen wij de motie van de VVD. 

Mijn fractie wil de wethouder van sport graag een compliment maken over zijn inzet 
voor Kids United. Zij zoeken een eigen locatie en de wethouder neemt hier zijn 
verantwoordelijkheid voor een heel mooie sportvereniging voor kinderen met een 
handicap. Om met de zeventien bij B-slim betrokken basisscholen tot een onderlinge 



 

Bijlage - Stadspartij - Amrut Sijbolts

338

scholencompetitie te komen, dienen wij een motie in. Daarnaast nog een motie om 
de lesmethode ‘Fit en vaardig op school’ onder de aandacht van het onderwijs te 
brengen, en een motie om eindelijk eens tot een oplossing te komen voor de 
parkeerproblemen bij stadion Esserberg. 

Voorzitter, 
Hoe het sprookje van de vier prinsesjes waarmee ik begon afloopt, is helaas niet 
bekend. Ook niet hoe lang en hoe gelukkig de prinsesjes zullen leven. Misschien 
krijgen ze nog ruzie of laat het groene prinsesjes zich niet meer zo makkelijk en vaak 
in de kerker opsluiten. Misschien luistert het blauwe prinsesje straks wel niet meer 
naar vader. 

En zo komt het sprookje Voor de verandering tot het (open) einde. 

Ik dank u wel. 

 
 

 

--  

Met vriendelijke groet, 

 

Amrut Sijbolts 

Fractievoorzitter Stadspartij Groningen 

e-mail: amrutsijbolts@raad.groningen.nl 
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Woordvoering begroting 2016 

 

‘De samenleving is meer veranderd door de komst van de wasmachine dan door internet’ 
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Kleine wasjes, grote wasjes 

Voorzitter onze samenleving verandert in rap tempo. Veel maatschappelijke processen voltrekken 

zich min of meer autonoom. Dat hoor ik van verschillende politieke partijen en dat lees ik steeds 

vaker in gemeentelijke stukken. En dat zet me aan het denken. Wat de gemeente nu aan het doen is, 

is dat nog wel wat de samenleving straks nodig heeft? Het beleid dat we nu uitstippelen, is dat op het 

moment dat we erover besluiten al weer niet achterhaald? Omdat de samenleving dan weer 

veranderd is?  

 

Maar voorzitter, de samenleving is meer veranderd door de komst van de wasmachine, dan door de 

komst van internet. Dat zegt althans de Zuid-Koreaan Ha-Joon Chang, econoom aan de universiteit 

van Cambridge. Chang betoogt dat internet de samenleving niet radicaal heeft veranderd. Natuurlijk 

dingen zijn anders geworden. In plaats van een krant te lezen, lezen veel mensen het nieuws nu 

online. Kleding, boeken, en zelfs wasmachines worden op internet gekocht.  Maar dat is niet direct 

revolutionair. Maar wat heeft de komst van de wasmachine dan voor impact gehad op de 

samenleving? Die impact is vooral zichtbaar bij de emancipatie van de vrouw. En dan voornamelijk 

door minder huishoudelijk werk. Volgens de econoom is er, afgezien van de industriële revolutie, 

geen technologie die op zo’n grote schaal en in zo’n korte tijd een heel beroep overbodig heeft 

gemaakt. De wasmachine heeft ervoor gezorgd dat de beroepsbevolking bijna is verdubbeld en de 

productiviteit ook.  

 ‘Vrouwen begonnen minder kinderen te krijgen, kregen meer te zeggen in hun relatie en genoten 

een hogere status. Chang twijfelt er niet aan of deze emancipatie van de vrouw heeft meer gedaan 

voor de democratie dan internet. De wasmachine staat symbool voor de fundamentele verandering 

in de manier waarop er naar vrouwen gekeken wordt. De samenleving is er meer door veranderd dan 

door internet.’  

 

Hij chargeert het wat, en er zijn tal van andere zaken die ook aan de emancipatie hebben 

bijgedragen, maar het gaat om het verschil in impact op de samenleving. Mensen denken vaak dat ze 

zich midden in een revolutie bevinden, maar realiseren zich vaak niet hoe groot de veranderingen in 

het verleden waren. En de fascinatie met iets wat nieuw is, staat in schril contrast met de 

onderwaardering van dingen die al gemeengoed zijn.  

De telegraaf was een revolutie, maar niemand die dat nu nog zo ervaart. De telegraaf zorgde ervoor 

dat berichten veel sneller over lange afstanden konden worden overgebracht. De fax deed dat nog 

sneller, en internet weer iets sneller.  

Als u dan voor de zoveelste keer leest of hoort dat de samenleving razendsnel verandert, denkt u dan 

maar aan die wasmachine. En als u weer eens de was doet, denk dan eens aan hoe revolutionair dat 

proces voor de samenleving geweest is.  

 

Gebiedsgerichte aanpak en onderhoud 

De begroting 2016. Het tweede volledige jaar van dit college. We zien vooral dat beleid voortgezet 

wordt en experimenten en veranderlabs om als gemeente anders te gaan werken. Ook het budget 

van de wijkwethouders begint eindelijk vorm te krijgen. 5,7 miljoen voor wijkgericht werken. En dat 

budget is voor meer dan 80% bestaand geld uit bestaande programma’s (82%-4,7 miljoen oud, 1 

miljoen nieuw). Het is in feite niet veel meer dan hoe het ging met het Nieuw Lokaal Akkoord, met als 

grote verschil dat het gefinancierd wordt door de gemeente. De dekkingen komen uit allerlei 

programma’s en een van de grotere is beheer en onderhoud. 620.000 euro. Voorzitter, de fascinatie 
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voor het nieuwe moet ons niet teveel afleiden van de dingen die sommige mensen als 

vanzelfsprekend zien. Zoals een schone stad. Misschien is dat niet vernieuwend of sexy, maar wat het 

CDA betreft een van de basis dingen waar de gemeente voor zou moeten zorgen. Wij zien met het 

huidige stadsbeeld niet voor ons dat het mogelijk is om nog eens zo’n bedrag uit beheer en 

onderhoud weg te halen. En dat kan geen verrassing zijn, want ook in 2014 zeiden we dat al. Daarom 

dienen we een amendement in om deze extra bezuiniging op beheer en onderhoud tegen te gaan.  

 

Tarieven 

In 2015 is besloten om in 4 stapjes van 5 euro het tarief op parkeren te verhogen. Dat is het wat het 

CDA betreft ook wel voldoende. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de auto ergens anders te 

parkeren en om dan maar het tarief te blijven verhogen gaat geen effect hebben anders dan het 

spekken van de gemeentekas. Daarnaast loopt er ook nog een onderzoek naar het parkeerbedrijf en 

om daar nu al een voorschot op te nemen zonder dat onderzoek te kennen lijkt ons niet verstandig. 

En met het spekken van de gemeentekas heb ik gelijk een mooi bruggetje naar de tarieven voor 

begraven. Die stijgen naar een niveau van 100% kostendekkendheid. De evenemententarieven 

stijgen ook. Met 2% naar een niveau van 17% kostendekkendheid. De tariefsverhoging op begraven 

levert 37.000 euro op en van de evenementen 19.000. Als je overal naar 100% wil dan zal je toch 

echt een grotere stap moeten maken bij de tarieven voor evenementen. Iedereen gaat dood, dat is 

één van de zekerheden in het leven. Maar of je wel of niet naar een feestje gaat, daar kun je voor 

kiezen. Het verschil is echt te groot, en bij de keuze voor cremeren of begraven zou wat ons betreft 

de kostenoverweging niet het voornaamste argument voor mensen moeten zijn. We dienen daarom 

2 amendementen in samen met de ChristenUnie.   

 

Kon minder   

Maar voorzitter waar we vandaag over besluiten is ook relatief, als je ziet wat er allemaal in de 

wereld gebeurt, hoeveel mensen hun huis zijn ontvlucht, gebieden in de brand staan… en je kijkt dan 

naar hoe we er in Groningen voor staan – dan besef je meer dan ooit dat wij het hier in Nederland en 

Groningen aardig voor elkaar hebben. Ondanks alle problemen die mensen in onze gemeente 

hebben.  T’ kon zeker minder. Maar kan’t ook beter? Dat wat we de gemeente allemaal doet, 

gebeurt dat ook effectief? Is de basis echt op orde. Ik denk dat een aantal keuzes er voor kunnen 

zorgen dat het nog beter gaat. Maar die keuzes moeten wel gemaakt worden. Het college heeft in de 

voorjaarsbrief een kerntaken- of kerndoelendiscussie beloofd. Vanuit die discussie zouden we dan 

kiezen wat we willen bereiken als gemeente en wat dat gaat kosten. En ook stoppen met dingen niet 

bijdragen om het doel te bereiken. Ik hoor het college er niet meer over. Het zou kunnen liggen aan 

het feit dat het een hele opgave bleek te zijn om de twee gezichten van de coalitie bij elkaar te 

krijgen in die kerntakendiscussie. Aan de ene kant D66 en de VVD, die toch vooral een kleinere 

overheid voor zich zien. En aan de andere kant de PvdA en GroenLinks die de rol van de gemeente 

liever nog wat groter zien. Maar er is ook verbinding tussen de twee gezichten. De lijm die de coalitie 

bij elkaar houdt. En dat is de gezamenlijke fascinatie voor het nieuwe. Of zoals de informateur het in 

2014 zo prachtig nietszeggend wist te verwoorden: progressief vooruitgangsdenken. Maar juist die 

fascinatie zorgt er voor, dat de discussie over wat de basistaken van de gemeente zijn, dus niet 

gevoerd wordt. Nieuwe dingen, leuke dingen, experimenten, veranderlabs, inspiratiefestivals, 

woonmanifestaties, allemaal zonder duidelijk doel en niet achteraf meetbaar. Maar wel gefinancierd 

met belastinggeld. Maar de maatschappelijke kosten baten analyses komt in 2016 en dat moet twee 
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miljoen opleveren in 2017. Ik ben benieuwd of dat de splijtzwam of de bisonkit gaat worden voor het 

college, want dat er alsnog moeilijke keuzes gemaakt moeten worden is wel duidelijk.      

 

Armoede   

Waar de samenleving en de overheid een gezamenlijke taak hebben is op het gebied van armoede. 

Want alhoewel het over het algemeen goed gaat in Groningen zijn er teveel kinderen in de stad die 

opgroeien in armoede. Eén van de duurdere aankopen is een fiets. En er zijn kinderen in de stad die 

dan ook geen fiets hebben. En dat is in fietsstad050 extra pijnlijk. In het Kindpakket zijn er 

mogelijkheden om een tweedehands fiets te bemachtigen maar er dreigt een tekort aan 

kinderfietsen. Een mogelijkheid om de aanvoer van tweedehands fietsen te vergroten is om 

aansluiting te zoeken bij het Kinderfietsplan van de ANWB. Of een Groningse variant daarvan. Meer 

toevoer van fietsen vanuit de stad, maar bijvoorbeeld ook gebruik maken van de fietsen die in beslag 

genomen zijn door de gemeente en aan de Travertijnstraat staan. Zodat alle kinderen kunnen 

meegenieten van fietsstad050. Ik ben benieuwd of het college hier iets in ziet.  

 

Financiën 

Voorzitter, het college stelt voor om nu niks te doen aan de 14,5 miljoen tegenvaller van de BUIG-

gelden. Wel ligt er een collegebrief met een mogelijke oplossing. En technisch gezien sluit de 

begroting weliswaar, maar dat er een klap aankomt is wel duidelijk. Mijn fractie is geen groot 

voorstander van de gekozen oplossing, maar die ligt vandaag ook nog niet voor.  We zullen eerst 

afwachten hoe hard  de klap is en welk bedrag we  we moeten opvangen. Vooralsnog steunen we de 

wethouder in zijn gevecht met de staatssecretaris.  

En we wachten af waar de oud judoka mee de mat afkomt. 

 

Andere democratie 

Wat we de laatste tijd meer en meer zien (bij bijvoorbeeld D66) is de hang naar een andere 

democratie. En dan gaat het vaak niet om een gekozen vorm van democratie. Maar vooral een op 

wijkniveau, bijvoorbeeld door loting. En met wijkwethouders en gebiedsteams. Stadjers meer 

zeggenschap geven over hun directe leefomgeving, ik ben eerlijk gezegd nog geen partij in de raad 

tegen gekomen die tegen meer zeggenschap van burgers in hun wijk is. Maar de fascinatie voor het 

nieuwe haalt de focus weg bij de taak die raad heeft. Want volgens ons zijn de meeste raadsleden 

vooral stadjer en wijkbewoner en niet in de eerste plaats ‘politici’. Want laten we eerlijk zijn: als dat 

wel het geval zou zijn, dan waren de debatten wel wat beter geweest.  

En als we ons wat meer als inwoner van de stad zouden gedragen en wat minder als ‘politici’ dan 

zouden we volgens mij niet meer gaan debatteren over zaken waar we helemaal niet over gaan. Een 

1,5 uur durende discussie over TTIP in de raadscommissie. De stad en de stadjers hebben er geen 

klap aan. Die hang naar vernieuwing in de democratie heeft ook iets pedants. Het is de fascinatie 

voor het nieuwe in optima forma: op zoek gaan naar een andere structuur, want de huidige werkt 

niet. Maar zou het kunnen dat het niet aan de structuur ligt, maar aan iets anders? Zou het kunnen 

dat de gemeenteraad beter zou functioneren als iedere partij de verandering in zichzelf zou zoeken? 

In plaats van het probleem op het bordje van de wijken te leggen en er een probleem van de stad 

van te maken? Lost u het maar op betrokken burger, want de gemeenteraad die is er voor, ja waar is 

die voor?     
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Is die er alleen nog maar voor de lastige beslissingen? Voor belangenbehartiging van het 

overkoepelende belang - algemene belang? Het zal namelijk altijd nodig zijn om te voorkomen dat 

we als stad in de ‘not in my back yard’ problematiek belanden.  

Maar dat betekent ook dat je mensen goed bij besluiten moet betrekken, maar dat je als politiek er 

bewust van moet zijn dat niet alle verschillende belangen te verenigen zijn en dat er knopen moeten 

worden doorgehakt. En het is niet zo simpel als de meerderheid beslist. Juist het beschermen van  

minderheden is een plicht van de democratie. Maar het houdt ook in op die momenten waar het 

proces niet goed is gegaan op de rem durven trappen en zeggen, dit moet over. Ongeacht of daar 

dan echt een andere uitkomst uit volgt. Maar vanuit het besef dat de verandering vooral gericht is op 

hoe je met stadjers omgaat. En om te laten zien dat je die verandering ook serieus neemt.  

 

Groningse nuchterheid 

Ja  voorzitter de samenleving is continue aan veranderingen onderhevig. En natuurlijk heeft dat 

impact op de samenleving. De fascinatie voor nieuw en de onderwaardering voor wat er al is, dat is 

wat we zien bij dit college. En wat we missen is wat Groningse nuchterheid. Als we dat wat vaker 

voor ogen zouden hebben, die Groningse nuchterheid, dan ben ik er van overtuigd dat het in 

Groningen nog een stukje beter kan.  
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Begroting 2016 

Mdv, 

Als je de vluchtelingen in hun bootjes ziet dobberen, als je de mensen uit Syrië 

tegenkomt in je eigen kerk, als je de verhalen leest over vluchtelingen, dan 

staat alles waar wij het vandaag over hebben in een ander daglicht en besef je 

eens temeer in wat voor rijkdom wij leven. Zonder besef van dankbaarheid leef 

je een leven waarin je alleen maar uitgaat van het méér en beter voor jezelf 

willen hebben. En natuurlijk, vooruitgang mag, anders leefden we nog in 

huisjes op de klei. Maar met besef van dankbaarheid leef je een leven waarin je 

alles wat je hebt, ziet als gekregen. Als iets tijdelijks wat je vanuit dankbaarheid 

aanneemt en ook deelt. Het is een eeuwenoude boodschap die ook vandaag 

nog geldt. Ik citeer uit de bergrede van de onlangs overleden Willem Aantjes. 

De laatste vraag die aan een mens gesteld zal worden is niet “hoe goed heb je 

verdiend, maar: “hoe goed heb je gediend”.  

Want juist in deze tijden ben ik blij met al die Stadjers die iets willen betekenen 

voor vluchtelingen en delen in geld of tijd.  Maar ook voor die vrijwilliger die 

oude mensen in het verzorgingstehuis bezoekt, schuldhulpmaatje is van een 

Stadjer met grote schulden of leesles geeft aan een volwassen analfabeet. Of al 

die Stadjers die mantelzorger zijn, voorzitter, hoe dan ook, een heleboel 

Stadjers zetten zich in voor een ander, en zonder al deze mensen zag onze stad 

er compleet anders uit.  

De begroting 2016. Voorzitter, wij zijn blij met de digitale begroting, daarvoor 

complimenten van onze fractie. Kijkend naar de stad en de Stadjers hebben wij 

de begroting gelezen. Wij willen dat het geld wat we gaan besteden de stad ten 

goede komt. En over goeds gesproken, op hoofdlijnen gaat er best veel goed en 

wij willen dat ook hier gezegd hebben. Al die medewerkers van de gemeente 

die elke dag hun uiterste best doen om er wat van te maken, alleen maar lof.  

Gaat alles goed? Nee, dat ook weer niet.  Wat meer schwung, elan en 

verandering hadden wij in dit tweede jaar van het college verwacht. Want deze 

begroting is van een college dat al anderhalf jaar op dreef is. Je zou denken dat 
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na een aanloopje het college nu voor de fullspeed zou gaan. Daar is niet voor 

gekozen. Deze begroting blinkt nergens uit, het is meer een rustig kabbelend 

beekje..  

Dit college dat uitvent: wij staan open voor van alles, zei eerder tegen sommige 

mensen met een nieuw initiatief dat ze het niet van dit stadhuis hoeven te 

verwachten. Deze mensen liepen tegen een betonnen muur aan. Maar onze 

fractie ziet een kentering, zij het voorzichtig. Wij hebben het voorbeeld van een 

paar maatschappelijke initiatieven die merken dat de betonnen muur een 

rubberen muur aan het worden is. De muur is er nog steeds, alle initiatieven 

worden nog steeds gewogen op de schaal van beperkte middelen en wettelijke 

kaders maar de muur is plooibaar en lijkt mee te bewegen met de samenleving. 

Dat is voorzichtige winst. 

Over de zorg is in onze stad veel te doen. Mensen die afhankelijk zijn van zorg, 

maken zich zorgen. Dat snappen wij heel goed en dat snapt het college 

natuurlijk ook. U en wij willen dat niemand buiten de zorgboot valt. Daarom 

vinden wij de opmerking in de begroting: “ We willen zoveel mogelijk sturen op 

resultaat” een hele zorgelijke. Niet alles in de zorg is te vangen in financiële 

resultaten. Bied als overheid een vangnet voor hen die het nodig hebben! En 

uiteraard wil je dan ook dat de zorg daar terecht komt, waar de zorg nodig is. 

Maar de vraag die wij als ChristenUnie dan stellen is of het een begroting is die 

het geld volgt of een begroting die de zorg volgt. Wij zijn benieuwd wat het 

college daar van vindt. 

Bij het voorjaarsdebat hebben wij onze zorgen uitgesproken over het  

jeugdzorgbudget. Wij hebben het college gevraagd om een duidelijke en 

onderbouwde financiële keuze in de begroting van 2016. Het weinige dat wij 

erover lezen is dat er een nog niet te kwantificeren risico is op het gebied van 

de jeugdzorg. Onze concrete vraag is, wat doet het college in 2016 bij een 

tekort op het jeugdzorgbudget? Jongeren verdienen de hulp die ze nodig 

hebben, mede gezien de verwachte toename van problematiek. 

Op sportgebied loopt het niet storm. Weliswaar is het college via de 

sportkoepel goed in gesprek met de sportwereld, maar nog steeds staat naast 

een hoop goed uitgesproken intenties en goede gesprekken met verenigingen 

geen pot met geld om ook daadwerkelijk stevige ambities waar te kunnen gaan 
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maken. Met de sportcarroussel wordt nog steeds “geshined” door het college, 

maar al met al is dat nog niet de verbetering die de ChristenUnie voor ogen had 

en heeft. Wij willen de tarieven niet verhogen, wij willen goede 

accommodaties, meer kunstgrasvelden en zo heeft de sport nog meer wensen. 

Ook vinden wij dat er meer gedaan moet worden om jongeren meer aan het 

sporten te krijgen, immers je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Dat blijkt wel uit 

het volgende. 

“De levensverwachting van de Stadjer blijft achter bij de rest van Nederland” is 

een alarmerende zin in de begroting. Alarmerend omdat blijkbaar een aantal 

Stadjers keuzes maken in het leven die nadelig zijn  voor de gezondheid. Het is 

nogal wat om dit over onze eigen inwoners te stellen en te weten. Wij vinden 

daarom de voorstellen van het college om hier iets aan te doen aan de magere 

kant. Wij willen dat de inwoners van onze stad een gelijke levensverwachting 

hebben als mensen elders in het land. Waarom geen gebruik maken van alle 

kennis van de campus Healthy Ageing (zit hier om de hoek), het Quantified Self 

Institute bij de Hanze (aan ons gepresenteerd tijdens het recente bezoek van 

Oldenburg). Beide instituten en wellicht ook voorbeelden elders uit het land 

kunnen ons verder helpen zodat we onze Stadjers helpen bij het gemotiveerd 

gezonder te leven. Een Taskforce Leefstijl die al zijn krachten inzet, is nodig. 

Motie Taskforce Leefstijl 

 

We gaan de wijken in, is een supergoede boodschap van dit college. En ze 

krijgen geld mee, als de raad de begroting goedkeurt. De wijken gaan het 

merken dat de gemeente anders werkt, dat is een  mooi voornemen. Wat dit 

alles echt gaat opleveren is nog niet bekend. Ook hier zijn overal goede 

intenties te bespeuren, maar om van goede intenties op goede daden te 

komen, is soms nog een hele puzzel. Zolang er nog bewoners verzuchten dat 

iets tot stand willen brengen in eigen wijk een lange adem en veel tijd en 

energie vergt, zijn we er nog niet. Maar de ChristenUnie wil graag een heel eind 

met u komen en hoopt toch echt dat 2016 de stad een nieuw elan bezorgt en 

dat de mensen die graag het parkeren, het groen of de speeltuin in hun wijk 

anders willen inrichten, dat ook voor elkaar krijgen. Zonder op de eerder 

genoemde rubberen muur te stuiten.  
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Voorzitter, wij kunnen volgen dat het college Operatie Kaasschaaf niet wil 

uitvoeren. Daarom het volgende over de maatschappelijke kosten en baten 

analyse. Het college gaat kijken naar de effectiviteit van de uitgaven voor 

subsidies. Maar over effectiviteit kun je nog veel discussies voeren. Betekent 

dat een organisatie alleen geslaagd is als het effect bereikt is? Of zijn op de weg 

naar het bereiken van een doel ook neveneffecten bereikt? Bijvoorbeeld, je wilt 

zoveel mensen uit de schulden halen. Dan kan het zijn dat je dat eindresultaat 

niet bereikt, maar op de weg naar een schuldenvrij leven wel bereikt dat 

mensen hun leven weer een beetje op orde hebben en in ieder geval de 

enveloppen in een map. Daarom willen wij als ChristenUnie graag dat het 

college ons meeneemt in het denken bij het opstellen van de MKBA en vragen 

een reactie van het college hierop. En wij vinden het erg vroeg om bij voorbaat 

al uit te gaan van 2 miljoen minder uitgaven.  

De laatste eer hoeft niet kostendekkend te zijn. Deze zin spreken wij niet voor 

het eerst uit in deze raadszaal. Daarom kunnen wij niet anders dan een 

amendement begrafenisleges indienen om deze verhoging te voorkomen. 

 

Evenementen zijn leuk voor onze stad, maar niet tot elke prijs en niet voor 

rekening gemeente. Dat het college de leges verhoogt, is een goede zaak en 

een goed begin van meer. Wij vinden de stap tussen 2000 en 25000 nog te 

groot. Dat is geen vergelijk qua tarieven, daarom een amendement leges 

evenementen. En wie dat denkt: met deze tarieven jagen we ze echt niet de 

stad uit; in deze stad die bruist en spettert en evenementenhoofdstad is, zijn 

leges geen belemmering.  

Dan nog iets over kunst en cultuur. Wij willen graag dat Groningen aansluit bij 

de week van de amateurkunst, de zogeheten WAK. In deze stad met een rijk 

amateurkunstleven,  wordt  de amateurkunst dan een week lang in de 

spotlights geplaatst zodat meer Stadjers kunnen zien wat er allemaal aan talent 

aanwezig is of waar je aan zou kunnen aansluiten. 

Motie week van de amateurkunst 

Het risico 'groot onderhoud en vervangingen' is inmiddels opgelopen tot bijna 

9,5 miljoen in 2019. Terwijl dat vorig jaar nog op 3 miljoen (en in 2013 op 

slechts 1,6 miljoen) begroot was. Wij hebben als wij dit lezen een déjà vu. Want 

wij willen niet opnieuw falende verlichting of andere voorzieningen in de 
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openbare ruimte die het niet meer doen. Wij willen geen kans lopen dat we 

opnieuw geconfronteerd worden met achterstallig onderhoud. Daarom een 

motie groot onderhoud. 

Afsluitend voorzitter, de ChristenUnie dankt alle medewerkers voor het 

opstellen van de begroting en de ondersteuning die werd geleverd. We wensen 

het college en de raad ook voor 2016 Gods onmisbare zegen bij de uitvoering 

van het werk. En dat iedereen, ook ik, zichzelf de vraag stelt: hoe goed heb ik 

de stad gediend?  

 

Groningen, 11 november 2015 

 

Inge Jongman-Mollema 

ChristenUnie 
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Woordvoering Student en Stad begroting 2016 
 
Ten eerste wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de opmaak van deze 
begroting. Dit jaar is het ook voor de eerste keer dat de begroting wordt gepresenteerd in 
een digitaal jasje. Een goede ontwikkeling die zorgt voor een betere leesbaarheid en waar 
nodig, meer verdieping.  
 
Voorzitter. Het gaat weer wat beter met Groningen, zo lezen wij in de inleiding van deze 
begroting. En dat is ook zo.  
Deze City of Talent heeft hier met elkaar voor gezorgd. Jong en oud, in alle soorten en 
maten. Dit talent ligt niet alleen besloten in een universitair diploma maar juist ook in de 
schilder die nu bij mij thuis bezig is. Of de studenten van het Alfa college die de KlasseStore 
runnen aan het Damsterdiep.  
Met elkaar zorgen we ervoor dat het beter gaat. Wij zien hier dan ook niet de twee gezichten 
waar het college vaak over spreekt. Maar een stad die zich juist door deze diversiteit 
versterkt.  
En met elkaar moeten we het ook doen wanneer Den Haag ons keer op keer in de kou laat 
staan. Zeer recent met de bijstandsbudgetten maar de aardbevingsproblematiek is hier 
natuurlijk ook een voorbeeld van. 
Kortom, we zullen het zelf moeten doen. We moeten inzetten op onafhankelijke Groningse 
groei en vooruitgang. 
 
Maar hoe doen we dat? Wij zien een grote potentie in nieuwe startende bedrijvigheid, de 
zogenaamde startups. Ze zijn er in vele vormen maar doen allemaal een bijdrage aan 
positieve ontwikkelingen in Groningen. De startups in Groningen hebben nu al een grote 
economische invloed en creëren het grootste aantal banen vergeleken met andere 
Nederlandse steden.  
Een prestatie die ook aangeeft dat we door middel van deze innovativiteit vele problemen het 
hoofd kunnen bieden: aardbevingen, duurzaamheid, gezondheid en sociale zekerheid.  
Maar dit betekent niet dat we er al zijn op dit gebied. Daarom dienen wij de motie 
‘Ecosysteem startups’ in. Wij stellen voor om met de startup community in gesprek te gaan 
om te onderzoeken of er onderdelen gemist worden zodat deze beginnende bedrijven nog 
beter gefaciliteerd kunnen worden. Hierdoor kunnen zij een nog grotere bijdrage leveren aan 
de Groningse economie. 
 
Daarnaast moet er voor beginnende ondernemers de fysieke ruimte zijn om zich te 
ontwikkelen. In het verleden was de leegstaand hier zowaar een voordeel voor. Door de 
tijdelijke leegstaand konden beginnende ondernemers tegen een zwaar gereduceerd tarief 
hun eerste stappen zetten.  
Gelukkig loopt deze leegstand terug. Desalniettemin moeten we er alles aan doen om deze 
jonge ondernemers de ruimte te blijven bieden. Daarom dienen wij de motie ‘Blijf creatief met 
leegstaande panden’ in. 
 
Voorzitter. Voor deze onafhankelijke groei moeten wij ook andere randvoorwaarden zo goed 
mogelijk vorm geven naast een goed ondernemingsklimaat.  
Voldoende kwalitatieve huisvesting, een bruisende (binnen)stad en hoogwaardige cultuur- en 
sportvoorzieningen zijn ook van groot belang. 
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Zoals wij gisteren ook via schriftelijke vragen hebben aangegeven, is er nog steeds een 
groot tekort aan huisvesting voor jongeren. Het Kences rapport dat net is verschenen laat 
zien dat de bevindingen van dit kenniscentrum niet in lijn zijn met wat de wethouder heeft 
aangegeven in de woonvisie. Volgens het rapport wilden 2300 jongeren in 2014-2015 wel in 
Groningen wonen, maar konden zij geen geschikte woning vinden. De wethouder sprak in de 
woonvisie over een ‘ontspannen’ kamermarkt, terwijl volgens de monitor de spanning op de 
kamermarkt de afgelopen jaren juist is toegenomen.  
Deze jongeren verdienen net als ieder ander een dak boven het hoofd. Is het college dit met 
ons eens? En zo ja, hoe gaat het college dit acute probleem oplossen in 2016? 
In deze begroting lezen wij namelijk dat de kamerverhuurmarkt ook komend jaar verder op 
slot wordt gezet. De inzet op extra kwaliteit is natuurlijk één spoor dat we moeten volgen. 
Maar door de markt verder te beperken, laat het college deze jongeren in de kou staan.  
 
Goede sportvoorzieningen zijn ook van groot belang. Ondanks het falen van het Nederlands 
elftal dit  jaar moet we topsport niet afschrijven. Het blijft belangrijk om naast de breedte 
sport in de stad, ruimte te scheppen voor jong talent. Deze ruimte zit heel letterlijk in goede 
voorzieningen, zoals sporthallen en velden. Maar het is tevens belangrijk de participatie aan 
sport te stimuleren. 
 
Daarnaast moeten ons brede en diverse cultuuraanbod behouden. Als de beste 
evenementenstad van Nederland zijn wij onderhevig aan de wet van de remmende 
voorsprong. Daarom zullen we ook op dit gebied innovatief moeten blijven. Het voorbeeld dat 
recent in langsgekomen waarbij het nieuwjaarsfeest van Groningen geen doorgang kan 
vinden is in ieder niet het goede voorbeeld. 
 
Naast deze randvoorwaarden zien wij de toenemende vergrijzing van het ambtelijk apparaat 
als een groot probleem. Met nog geen 3 procent van de medewerkers onder de 31 en maar 
liefst ruim 50 procent boven de 50, hoef je geen helderziende te zijn om te concluderen dat 
dit tot problemen gaat leiden. Dit probleem is nu misschien nog niet heel zichtbaar, maar in 
de toekomst zal er een kennisgat ontstaan en zullen wij als gemeente inleveren op 
slagkracht en kennis. Dit probleem moet serieus genomen worden en wij moeten hier als 
raad een visie op ontwikkelen. Daarom dienen wij de motie ‘stip op de horizon’ in.  
Daarnaast is er de mogelijkheid om door middel van het kabinetsbeleid op de aanpak van 
jeugdwerkloosheid, jongeren tussen de 18 en 27 te bevoordelen bij vacatures. Hiermee 
kunnen wij 2 vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant zorgen we voor een verjonging van 
het ambtelijk apparaat en daarnaast pakken we jeugdwerkloosheid aan. 
Daarom dienen wij een motie in om bij extern uitgezette vacatures het grootste aantal 
plekken alleen voor jongeren beschikbaar te maken wanneer de functie dit toelaat. 
 
Voorzitter. Ik ga nu verder op de gemeentelijke financiën in. Ten eerste is er natuurlijk het 
grote probleem dat de begroting, in principe, nog niet sluitend is. De voorlopige 
bijstandsbudgetten voor 2016 zorgen voor een gat van 14,5 miljoen euro. 
Hoewel het college hier geen schuld aan heeft, moet dit wel opgelost worden. Uiteindelijk 
betekent dit simpelweg dat wij een groot bedrag moeten ophoesten. 
Het college kiest ervoor om dit bedrag nu niet mee te nemen in de begroting. Maar dat we de 
klap later moeten opvangen door incidenteel de kosten te dekken vanuit de reserve 
bovenwijkse voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige structurele kosten nog 
verder zullen toenemen voor Groningen. 
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Daarnaast zien we al een zelfde soort ruil van incidenteel voor structureel geld ter waarde 
van 14,4 miljoen euro op deze begroting 
. 
Dit ‘gevonden’ geld, dat het college jaar op jaar weet te vinden, zorgt op termijn voor het 
dichtslibben van de begroting. Een riskante keuze waarvan de hypotheek door toekomstige 
generaties moet worden betaald.  
De wethouder schermt met het feit dat deze incidenteel/structureel wissel gemeengoed is 
onder overheden. Dat klopt ook.  
Dit betekent echter niet dat je dit geld ook maar direct moet uitgeven. 
Dit geld kan ook gereserveerd worden met het specifieke doel om de structurele kosten te 
dekken. Dat gebeurt hier echter niet waardoor de hete aardappel wordt doorgeschoven. 
Naar onze mening onverstandi. In de toekomst zal er steeds minder ruimte komen voor 
nieuw beleid. 
 
Voorzitter. De vooruitzichten op het weerstandsvermogen zijn verslechterd ten opzichte van 
de rekening van 2014. Deze groeit niet door, waardoor er hetzelfde weerstandsvermogen 
van 87 procent wordt beoogd voor 2016. Daarnaast is het teleurstellend om te zien dat het 
college in 2017 een terugval ziet naar 85 procent.  
Hoewel het mooi oogt dat in 2018 en 2019 het weerstandsvermogen wel stijgt. Zal deze 
stijging niet het werk zijn van dit college, maar die van de volgende verkiezingen. 
 
Zoals het college zelf aangeeft is het noodzakelijk om het weerstandsvermogen te 
versterken om toekomstige risico’s te kunnen opvangen. Zeker door de risico’s bij 
bijvoorbeeld de WMO, die maar moeilijk kwantificeerbaar zijn. 
 
Voorzitter. Afsluitend. De stad is op de goede weg maar er zijn nog een hoop obstakels. Als 
we deze weten te overwinnen en het college de financiën en het ambtelijk apparaat beter op 
orde krijgt dan kunnen we onze rol als City of Talent nog verder vergroten, de werkloosheid 
terugdringen en onafhankelijk doorgroeien. 
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De hoofdlijnen van de begroting; groei, verbinding en vernieuwing spreken ons aan. 
Vooral groei is dan ook de rode draad in onze woordvoering vandaag.

Onze gemeente heeft een hoge score bij kinderen die opgroeien in een 
uitkeringsgezin (bron: website armoede in groningen). Ook gaf Humanitas in de stad 
Groningen aan dat volgens hen het aantal kinderen in armoede groeit in onze stad.
We schrikken hiervan. We vragen ons af, wat ook in de commissie ter sprake kwam, 
waarom het doel van het college niet ambitieuzer is? Er staat nu als doel het aantal 
mensen in armoede 'Stabiel' te houden. Dit is een van de punten waar wij liever een 
afname zouden zien!
Verder vinden we het jammer dat er nog steeds weinig duurzame kleding te vinden is 
in de stad. Er zijn wel pop-up stores met een deel ecologische en gerecyclede 
kleding, maar wij zouden graag een groei zien van dit soort ondernemingen. Wij 
bereiden een initiatiefvoorstel voor en zullen hier op terug komen.
Gisteren las ik in de Volkskrant dat het Canarisch eilandje El Hierro of Ferro (Wat 
eeuwen lang als meest westelijke punt vd Aarde werd gezien) het groenste 
bewoonde eiland ter wereld is en binnenkort 100% energie neutraal zal zijn. Goed 
nieuws! Het kan dus! Wij hebben met z'n allen het doel om in 2035 een energie 
neutrale stad te zijn. Het blijft een mooi streven. Er moet nog veel verandering en 
vernieuwing plaatsvinden voordat we dit doel hebben bereikt. De ontwikkeling en de 
inzet van groene energie is in ieder geval een stap in de goede richting. Hier zijn wij 
voorstander van, met name zonne-energie en geothermie vinden we erg interessant.

Wat betreft het verkeer. We zien natuurlijk graag een focus op milieuvriendelijk 
vervoer, zoals e-scooters en elektrische bussen en taxi’s. We zien dan ook uit naar 
de tussenstand inzake de duurzaamheidsmaatregelen en de mogelijke uitvoering 
van de motie over elektrische taxi’s.

Dan het evenementenbeleid, hierbij wordt er in de begroting een evenwicht gezocht 
tussen de bruisende stad en de leefbare stad. Wij hopen dat het college ook de 
groene, levende stad hierin wil meenemen. Levende wezens kunnen last hebben van 
te veel bezoekers en geluid en de natuur kan erdoor beschadigd worden. Ook 
zouden wij graag zien dat de grote evenementen kostendekkend zijn en wij staan 
mede daarom ook op de motie vd CU..

De verbinding tussen de zogenaamde smart city en het meer kwetsbare gedeelte 
van onze samenleving, die het college schetst in de begroting vinden we erg 
belangrijk.
Er wordt gestreefd naar dat iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen 
en dat er het hoogst haalbare uit elke cursist/leerling gehaald wordt. Een goed 
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streven. Persoonlijke ontwikkeling is iets waar wij erg enthousiast over zijn, want zo 
komt iemand verder in zijn leven!

Verder willen we benadrukken dat we de vrouwenopvang erg belangrijk vinden. In de 
commissie hebben we het ook aangekaart: Een tekort in de vrouwenopvang moet 
voorkomen worden. We zouden graag later dit jaar over de stand van zaken 
geïnformeerd worden door de wethouder, dan kan er ook geëvalueerd worden over 
hoe het inzetten van het sociale netwerk gaat, waar we erg benieuwd naar zijn.

Bij een congres over daklozen in Groningen hoorden we dat de druk op 
maatschappelijke opvang kan toenemen door het groeiende aantal vluchtelingen, 
omdat deze ook in dakloosheid kunnen vervallen wanneer ze uitgeprocedeerd zijn. 
We horen graag van het college hoe hierop ingespeeld wordt, wat wordt er gedaan 
om de vluchtelingen te kunnen blijven opvangen en ondersteunen, met 
instandhouding van de maatschappelijke opvang?

In 2016 zal onze gemeente ongeveer 850.000 euro binnen krijgen door de 
hondenbelasting. De opbrengst groeit ook nog door waardeaanpassing met 11.000 
euro. Omdat dit bedrag in Algemene Middelen valt, mag het dus vrij worden besteed. 
Wij hebben hier in 2014 ook al schriftelijke vragen over gesteld. Toen ging het om 
een bedrag van 800.000, waar na incasso kosten 500.000 euro van overbleef. 
Hiervan werd 110.000 euro aan hond gerelateerde zaken besteed. De resterende 
400.000 euro wordt besteed aan andere zaken.
We gaven dit ook al in de commissie aan: Vind het college het niet een beetje 
vreemd dat hondeneigenaren in financieel opzicht meer bijdragen dan andere 
inwoners? En dat het grootste deel van dit bedrag dan ook nog eens voor hele 
andere doelen wordt gebruikt? We zouden graag zien dat het bedrag wat 
daadwerkelijk ten goede komt van de honden en hun eigenaren groeit. Door 
bijvoorbeeld meer losloopgebieden te creëren, bedragen hiermee te vergoeden voor 
hondenoppas, inentingen etc. We zullen daarom een opmerking maken bij de 
tarievennota. 

We gaan even door over de dieren in onze gemeente. Want helaas zijn het vaak 
dieren die een vergeten slachtoffer zijn bij huiselijk geweld.
Wanneer in een gezin dieren mishandeld worden, is gebleken dat er vaak ook 
menselijke gezinsleden mishandeld worden. Het kabinet heeft de relatie huiselijk 
geweld en dierenmishandeling al erkent. In de 2e kamer heeft zij laten weten dat 
deze relatie dit jaar meegenomen wordt in de landelijke voorlichtingscampagne. We 
hebben een toezegging van de burgemeester gehad dat dit ook in Groningen 
bekeken zal worden, waarvoor onze dank.
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Verder wordt er in de begroting geschreven over de aanpak van radicalisering en ook 
jihadisme in het bijzonder. Jihadisme is slechts een vorm van radicalisering. Wij 
maken ons juist ook erg bezorgd over extreem-rechtste radicalisering, wat we 
landelijk zien opspelen met de komst van asielzoekers. Is het college het niet met 
ons eens dat we radicalisering niet beter als een algemeen thema kunnen nemen? 
Waarom heeft het college gekozen hier alleen jihadisme specifiek te benoemen?

Over het algemeen zijn we redelijk positief over de begroting: Groningen heeft 
verschillende gezichten en blijft in grote lijnen een aantrekkelijke stad om in te 
wonen. We zijn bijvoorbeeld blij te zien dat duurzaamheid als leidend principe steeds 
belangrijker voor de ontwikkeling van Groningen wordt.
Verder groeit het aantal van nieuwe en bestaande woningen die voorzien worden van 
duurzame systemen, waarbij het energiegebruik drastisch wordt gereduceerd en 
woningen ook meer levensloopbestendig zijn. We blijven benadrukken dat het wat 
ons betreft erg belangrijk is om, waar mogelijk, bestaande bouw zo energieneutraal 
mogelijk te maken. Wij steken hier liever op in dan op het afbreken van bestaande 
bouw en daarvoor in de plaats iets nieuws neer te zetten. De wethouder gaf tijdens 
de commissie al aan de kansen voor verduurzaming van woningen vooral liggen bij 
de bestaande bouw en de corporatiewoningen daarbinnen. Energie-armoede kan zo 
worden voorkomen.
We zijn ook blij dat de afgelopen jaren, samen met de woningcorporaties al een 
goede start met energiebesparing in bestaande bouw is gemaakt en dat voor 
particuliere woningen het concept ‘Groningen woont SLIM’ is ontwikkeld. Het concept 
‘nul-op-de-meter' van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980 zou volgens 
ons vooral kans van slagen hebben als het groots wordt aangepakt en we zijn dat 
ook erg benieuwd naar de cijfers als het project een jaar gedraaid heeft.

Wij zijn geen eilandje in de Atlantische oceaan dat de rand vd aarde is, maar worden 
wel door sommigen gezien als de rand vd bewoonde wereld (er gaat immers niks 
boven Groningen?) Maar toch zien wij het erg zitten dat wij als stad voorop lopen met 
het energieneutraal maken, al was het alleen maar om de aardgasproblematiek te 
verminderen. Hoe eerder we aardgas onafhankelijk kunnen worden hoe beter en hoe 
eerder we aan de rest van de wereld kunnen laten zien dat het snel afgelopen moet 
zijn met het leegpompen van onze aardgasvelden. De Partij voor de Dieren zal de 
komende tijd kritisch hierop blijven en allerlei middelen aanwenden om de 
energietransitie zsm te laten verlopen.

Voorzitter, hiermee heb ik de meeste punten wel gemaakt denk ik.
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2e Termijn:

N.a.v. moties

SP Motie 4 De sociaalste stad, prima, maar wij willen vooral de duurzaamste stad 
worden zoals ik al aangaf. Dus als het niet met elkaar in conflict is kunnen wij het 
steunen.
Motie 6 Interessant alleen vallen wij een beetje over het woord 'populaire' bij 
kledingwinkels ketens. Wij zouden liever zien dat er samenwerking wordt gezocht 
met duurzame kledingwinkels en dat kunnen ook inbreng of Vintage winkels zijn. We 
zullen de motie steunen, maar zullen er op terug komen als het college het 
terugkoppelt. 

GL Motie 17 De energiebank, klinkt als een mooi initiatief maar de 2e overweging 
vinden wij niet de belangrijkste. Advies geven over energiebesparende maatregelen 
vinden wij wat soft. We zullen de motie steunen maar willen na het evt. onderzoek en 
de terugkoppeling wel wat zaken aanscherpen.

Stadspartij Motie 25 Beter presteren op bewegend leren. ja, goed plan, maar wij 
willen ook absoluut  dat er aandacht wordt besteed aan gezond eten. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.Wellicht komen wij later nogmaals met een motie hiertoe.
 
Verder zullen wij instemmen met de begroting, maar niet met de tarievennota 
aangezien wij dan ook zouden instemmen met de hondenbelasting en in mijn 
woordvoering heb ik al aangegeven dat wij tegen deze melkkoe zijn zoals het op 
deze manier is geregeld.

.



 

Amendement 6 ‘Op naar de 1000!’ (PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks) Voor 39
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Motie 1 ‘APVG tegen het licht’ (D66, ChristenUnie) Voor 39
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Motie 2 ‘Verminder uitstoot binnenstad’ (D66, GroenLinks) Voor 30, Tegen 9
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Motie 3A ‘Kwalitatieve prestatie-indicatoren WIJS’ (D66) Voor 21, Tegen 18
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Motie 5 (ouderbijdrage schoolkosten) (SP) Voor 33, Tegen 6 - aan begin van . . .
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Motie 6 (kledingbonnen) (SP) Voor 36, Tegen 3
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Motie 7 (speelgoedbonnen) (SP) Voor 36, Tegen 3
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Motie 14 ‘Continuïteit van zorg en werk’ (PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, . . .
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Motie 15 ‘Activeren en stimuleren vrijwilligerswerk vanuit de bijstand’ (PvdA, . . .
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Motie 16 ‘Kansen in beeld’ (GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, . . .
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Motie 17 ‘Energiebank Groningen’ (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie), Voor 27, . . .
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Motie 19 ‘Aanpak (functioneel) analfabetisme’ (VVD, PvdA, CDA, D66) Voor 36, . . .
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Motie 25 ‘Beter presteren op bewegend leren’ (Stadspartij) Voor 27, Tegen 12
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Motie 34 ‘Blijf creatief met leegstaande panden’ (Student en Stad, GroenLinks, . . .
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Motie 37 ‘Stip op de horizon’ (Student en Stad) Voor 30, Tegen 9
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Amendement 1 ‘”Verrijken” van de zeggenschap’ (SP) Voor 6, Tegen 33
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Amendement 2 ‘Innovatie voor Thuiszorg’ (SP) Voor 10, Tegen 39
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Amendement 3 (dekking tekort begroting) (SP) Voor 6, Tegen 33
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Amendement 4 ‘Budget voormalige ID-banen (SP) Voor 10, Tegen 29
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Amendement 7 (afvalstoffenheffing) (SP) Voor 12, Tegen 27
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Amendement 8 ‘Onderhoudsbudget voor gebiedsprogramma’s’ (CDA, . . .
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Amendement 9 ‘Tarieven evenementen’ (ChristenUnie, CDA, Partij voor de . . .
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Amendement 9 ‘Tarieven evenementen’ (ChristenUnie, CDA, Partij voor de . . .
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Amendement 10 ‘Tarieven begrafenisrechten’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) . . .
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Motie 4 (titel sociaalste stad van Nederland) (SP) Voor 10, Tegen 29
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Motie 12 ‘Meten in het sociale domein’ (SP, CDA, ChristenUnie, Stadspartij) Voor . . .
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Motie 13 ‘Hou de gemeentelijke uitvoeringskosten in toom’ (SP, Stadspartij) Voor . . .

382



 

Motie 18 ‘Tarieven parkeervergunningen’ (VVD, CDA, SP, Student en Stad, . . .

383



 

Motie 20 ‘Maak sportdeelname in Groningen top’ (VVD, PvdA, Student en Stad), . . .

384



 

Motie 30 ‘leefbaarheid versterken met gebiedsgericht werken’ (Stadspartij) Voor . . .

385



 

Motie 31 ‘Taskforce Leefstijd’ (ChristenUnie) Voor 16, Tegen 23

386



 

Motie 32 ‘Stimulering amateurkunst’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor 9, . . .
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Motie 32 ‘Stimulering amateurkunst’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor 9, . . .

388



 

Motie 33 ‘Groot onderhoud’ (ChristenUnie, CDA, Stadspartij) Voor 8, Tegen 31

389



 

Amendement 5 ‘Tandartsvergoeding onverzekerbare vreemdelingen’ (SP, . . .

390



 

Motie 3 ‘Kwalitatieve prestatie indicatoren WIJS’ D66 - vervangen door motie 3 . . .

391



 

Motie 8 (onderhandelingen met Menzis) (SP)
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Motie 11 ‘Inkomensondersteuning langdurig zieken en gehandicapten’ (SP, CDA, . . .
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Motie 21 ‘SuikerUnie terrein in gebruik’ (VVD, PvdA)
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Motie 22 ‘Park en plantsoenwachten’ (Stadspartij)
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Motie 23 ‘Sportief en hygiënisch’ (Stadspartij)
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Motie 24 ‘Sportieve scholencompetities’ (Stadspartij)
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Motie 26 ‘Parkeerruimte Sportpark Esserberg’ (Stadspartij)
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Motie 27 ‘Cultureel ondernemerschap’ (Stadspartij)
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Motie 28 ‘Herbestemmen zorgtehuizen’ (Stadspartij)
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Motie 29 ‘Beperking vraagt om uitwerking’ (Stadspartij, ChristenUnie)
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Motie 35 ‘Ecosysteem start ups’ (Student en Stad)

402



 

Motie 36 ‘Gemeente in balans’ (Student en Stad)
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