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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
I.
over te gaan tot invoering van tariefdifferentiatie naar overnachtingsprijsklassen bij de
logiesbelasting
II. de Verordening logiesbelasting vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
logiesbelasting van 26 juni 2019;
III. deze verordening in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022;
IV. dit besluit bekend te maken via overheid.nl.

Samenvatting

In de raadsvergadering van 11 november 2020 heeft de raad de motie ‘Prijsklassen in toeristenbelasting’ aangenomen.
Daarin heeft de raad zich uitgesproken voor een model met drie verschillende prijsklassen. Dit model moet per 1
januari 2022 ingevoerd worden en gecombineerd worden met de gebiedsdifferentiatie in de logiesbelasting waartoe de
raad op 27 januari 2021 heeft besloten. Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan de motie.

B&W-besluit d.d.: 09-03-2021

Afgehandeld en naar archief
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Datum

Aanleiding en doel

Aanleiding tot dit voorstel is de motie ‘prijsklassen in toeristenbelasting’ die u op 11 november 2020 heeft aangenomen.
In deze motie heeft u zich uitgesproken voor een model met drie verschillende prijsklassen zoals voorgesteld in onze
collegebrief van 21 oktober 2020. Daarbij heeft u aangegeven dat het nieuwe model per 1 januari 2022 moet worden
ingevoerd en moet worden gecombineerd met de gebiedsdifferentiatie in de logiesbelasting waartoe u op 27 januari jl.
heeft besloten. Dit voorstel heeft tot doel uitvoering te geven aan de motie.
Kader

Collegebrief ‘Reactie op motie logiesbelasting’ van 21 oktober 2020
Motie ‘prijsklassen in toeristenbelasting’
Verordening logiesbelasting
Argumenten en afwegingen

De voorgestelde tarieven per persoon per overnachting bedragen bij een vergoeding:
a. tot € 60,-- per nacht
€ 1,50;
b. van € 60,-- tot € 120,-- per nacht
€ 3,70;
c. € 120,-- of meer per nacht
€ 4,20.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Stichting Hoteloverleg Groningen (HOG) zijn tegen tariefdifferentiatie in
de logiesbelasting. KHN heeft haar bezwaren tegen tariefdifferentiatie in de logiesbelasting aan u kenbaar gemaakt bij
brief van 27 oktober 2020. HOG heeft haar standpunt over tariefdifferentiatie in de logiesbelasting uiteengezet in haar
brief van 18 november 2020.
Financiële consequenties

Met de voorgestelde tarieven moet de voor 2022 geraamde opbrengst logiesbelasting gerealiseerd worden. Daarbij zijn
we ervan uitgegaan dat de voor 2022 geraamde opbrengst gelijk zal zijn aan de opbrengst die voor 2021 is begroot (€ 2,3
mln.).
Overige consequenties

De nieuwe systematiek van tariefdifferentiatie naar overnachtingsprijsklassen geldt uitsluitend voor exploitanten van
verblijfsaccommodaties in de voormalige gemeente Groningen. Voor verblijfsaccommodaties in de voormalige
gemeenten Haren en Ten Boer blijft de per 1 januari 2021 ingevoerde gebiedsdifferentiatie gelden (tarief € 1,50 p.p. per
overnachting ongeacht de overnachtingsprijs).
Vervolg

Dit besluit wordt bekendgemaakt via overheid.nl.
Alle exploitanten van verblijfsaccommodaties worden schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe systematiek.
Lange Termijn Agenda

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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