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Bijlage - kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022 kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Begroting
vragencarrousel@groningen.nl (tot 27/10/20)
zie ook de lijst met telefoonnummers in het memo Voorbereiding op behandeling rereiding op behandeling iding op behandeling diding op behandeling ng op behandeling  op behandeling  bereiding op behandeling handereiding op behandeling liding op behandeling ng op behandeling 
g op behandeling ereiding op behandeling mereiding op behandeling ereiding op behandeling ntereiding op behandeling bereiding op behandeling g op behandeling roting op behandeling  2022
Tarieven
Arjan Hageman (beleidsmedewerker belastingen),  arjan.hageman@groningen.nl,  tel. 050 36 oktober 20217
7092

Korte samenvatting:
Begroting
Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2022 aangeboden. Het college doet in dit
raadsvoorstel hervormginsvoorstellen voor 2022- kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 20222025. Deze voorstellen zijn verwerkt in de
ontwerpbegroting die nu voorligt.
Voor u ligt een sluitend begrotingsvoorstel voor het jaar 2022,  de laatste begroting van de huidige
coalitieperiode en de eerste begroting met de vernieuwde programma- kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022indeling. Het college is erin
geslaagd de noodzakelijk investeringen langs de sporen van het coalitieakkoord overeind te houden.
Dat is juist nu in de coronacrisis en in de herstelperiode daarna hard nodig. Samen staan we voor
grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin wordt extra geïnvesteerd. Desalniettemin is de financiële
positie van de gemeente Groningen nog niet rooskleurig te noemen. Dit wordt beïnvloe d door een
aantal landelijke ontwikkelingen waar blijvend aandacht voor wordt gevraagd bij de Rijksoverheid.
Het betre6 bijvoorbeeld de (tijdelijke) economische neergang die de coronacrisis hee6 ve roorzaakt, 
de discussies met het Rijk over de middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg,  de tekorten op de
7MO  en de uitvoering van de participatiewet. Verder speelt ook mee dat de herijking van het

gemeentefonds nog niet is afgerond en is nog niet duidelijk hoe gemeenten gecompensee rd gaan
worden voor hun regierol in de uitvoering van het klimaatakkoord. Al deze thema’s zullen door een
nieuw kabinet moeten worden opgepakt.

Belastingtarieven 2022 + tarievenonderzoek begroting 2021 + reactie op
motie logiesbelastingen
De tarievennota bevat de voorstellen voor de belastingtarieven 2022. In deze voorstellen stijgt de
O ZB met 4%,  maar dalen de afvalstoffen- kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022 en rioolheffing met resp. 1, 92% en 0, 81%. Per saldo stijgen
de woonlasten met 0, 85%. Ter uitvoering van de door de raad aangenomen motie ‘afschaffen
hondenbelasting’ wordt voorgesteld de Verordening hondenbelasting in te trekken. Verder wordt
voorgesteld de tarievenstructuur voor de gemeentelijke begraafplaatsen te he rzien en de
begrafenisrechten met 8, 6 oktober 20217% te verhogen. O p de tarieven van de precariobelasting,  b rug- kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022 en
havengeld,  marktgeld en parkeervergunningen is een inflatiecorrectie van 1, 8% toegepast. De
tarieven van de parkeervergunning voor de zone binnenstad- kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022diepenring zijn daar bovenop met €
15, 00 verhoogd en de overige parkeervergunningen (van de oude gemeente Groningen) met € 5, 00.
Tenslotte worden voorstellen gedaan om de kostendekkendheid van de horecaleges,  de leges
terrasvergunning,  de leges vergunning seksbedrijven en de leges voor vergunningen Huisvestingswet
op te trekken naar het niveau van volledige kostendekking. Bij de horecaleges en de leges
terrasvergunning gebeurt dit in drie jaarlijkse stappen.

Vermeld op LTA?


ja

Deadline?
O 
O 

ja
zo ja,  namelijk: Raad begroting moet voor 15 november bij provincie worden aangeleverd

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O 

discussie (legt de basis voor alle andere politieke beslissingen)

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium,  in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Br is voor gekozen de meningsvormende behandeling te verdelen in sociaal,  ruimtelijk en
overig/financieel.

In de sociale en ruimtelijke sessie (9.30 resp. 16 oktober 2021.30 uur) is er sprake van één termijn van de raad, 
waarin alle geagendeerde programma’s,  paragrafen en overige punten kunnen worden
meegenomen. De fracties kunnen hun bijdrage verdelen over meerdere woordvoerders. 7e gaan uit
van ongeveer 8 minuten per fractie,  35 minuten voor het college en 10 minuten scho rsing voo r
beraad college.
In de laatste sessie (20.00 uur) zal eerst separaat aandacht worden gegeven aan het programma
Veiligheid (waarbij ook de laatste veiligheidsmonitor betrokken kan worden). 7e gaan uit van 2 à 3  3
minuten per fractie,  10 à 3  15 minuten voor het college en 10 minuten schorsing voor be raa d. Het
tweede deel van de avond zal dan gewijd zijn aan de overige programma’s en paragrafen,  het
financiële beeld,  de tarieven c.a. en de overige bijgevoegde stukken. Hierbij gaan we uit van 5
minuten per fractie,  20 minuten voor het college en 10 minuten schorsing.
Verdeling programma’s en paragrafen over de sessies: Raad
09.30 – 12.00 uur: Raad Sociaal
Programma 3
+ collegebrief BUIG collegebrief BUIG
16 oktober 2021.30 – 19.00 uur: Raad Ruimtelijk: Raad
Programma’s 1 + collegebrief BUIG 2.1
Paragrafen 2 en 7 en bijlage SIF
20.00 – 22.30 uur: Raad Veiligheid en Financiën: Raad
Programma’s 2.2 + collegebrief BUIG 4
Paragrafen 1,  3,  4,  5,  6 oktober 2021,  8,  9
Financieel beeld
+ collegebrief BUIG raadsvoorstel Belastingtarieven
+ collegebrief BUIG collegebrief VGR II + collegebrief BUIG raadsvoorstel begrotingswijzigingen
+ collegebrief BUIG raadsvoorstel Septembercirculaire
+ collegebrief BUIG collegebrief BUIG

Nadere informatie
…

