
Voorbereidingsmemo
 meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Intrekking verordening logiesbelasting

Intrekking verordening logiesbelasting

Bijlage - verordening tot intrekking van de verordening op de heffing en invordering van 

Logiesbelasting 30 maart 2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
A Hageman  (beleidsmedewerker belastingen) / 050 3677092 / arjan.hageman@groningen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 3678567 / petra.maaskant@groningen.nl

Korte samenvatting:
Eerder dit jaar is een Verordening logiesbelasting vastgesteld die op 1 januari 2022 in werking zal 

treden. Deze verordening kent een nieuwe tarievenstructuur die bestaat uit een staffel met drie 

overnachtingsprijsklassen en voor elk van die prijsklassen een apart tarief logiesbelasting. Dit is een 

unieke manier van heffen van de logiesbelasting in Nederland. Nu blijkt dat deze tarievenstructuur de 

hotelsector voor onoverkomelijke uitvoeringsproblemen plaats, omdat de reserveringssystemen van 

de hotels niet zijn ingericht op tarieven per overnachtingsprijsklasse. Voorgesteld wordt om de 

verordening in te trekken en de huidige tarievenstructuur in 2022 te continueren.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X ja, het is wenselijk dat er spoedig duidelijkheid komt voor logiesverstrekkers. 

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Betreft uitwerking van een motie die nu niet uitvoerbaar blijkt.

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/4-

november/09:30/Belastingtarieven-2021-raadsvoorstel-2-10-2020-en-Tarievenonderzoek-begroting-

2021-collegebrief-7-10-2020

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Intrekking-verordening-logiesbelasting.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/4-november/09:30/Belastingtarieven-2021-raadsvoorstel-2-10-2020-en-Tarievenonderzoek-begroting-2021-collegebrief-7-10-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/4-november/09:30/Belastingtarieven-2021-raadsvoorstel-2-10-2020-en-Tarievenonderzoek-begroting-2021-collegebrief-7-10-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/4-november/09:30/Belastingtarieven-2021-raadsvoorstel-2-10-2020-en-Tarievenonderzoek-begroting-2021-collegebrief-7-10-2020
mailto:petra.maaskant@groningen.nl
mailto:arjan.hageman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-tot-intrekking-van-de-verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-Logiesbelasting-30-maart-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-tot-intrekking-van-de-verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-Logiesbelasting-30-maart-2021.pdf


https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/11-november/15:00/

Logiesbelastingen-differentiatie-tariefstelling-tbv-nadere-uitwerking

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. 

Nadere informatie

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/11-november/15:00/Logiesbelastingen-differentiatie-tariefstelling-tbv-nadere-uitwerking
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/11-november/15:00/Logiesbelastingen-differentiatie-tariefstelling-tbv-nadere-uitwerking
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