
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 oktober 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gemeentebegroting 2023

Ontwerpbegroting 2023

Belastingtarieven 2023
Belastingtarieven 2023

NB Het dictum van het raadsvoorstel loopt door op pag. 2 (er zijn niet VII maar XVII dicta !!)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Begroting

Wietske Veenstra (sr. Adviseur financiën), wietske.veenstra@groningen.nl, tel. 050 367 6183
Tarieven

Arjan Hageman (beleidsmedewerker belastingen), arjan.hageman@groningen.nl, tel. 050 367
7092

Korte samenvatting:
Begroting
Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de raad. Het college doet in 
dit raadsvoorstel voorstellen voor dekkingsbronnen voor 2023-2026. Deze voorstellen zijn verwerkt 
in de ontwerpbegroting die nu voorligt. Het raadsvoorstel bestaat naast de ontwerpbegroting 2023 
uit de aanbiedingsbrief, de begroting in één oogopslag, de intensiveringen en voorstellen voor 
dekkingsbronnen, het onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2023, kredietvoorstellen 
riolering en openbare ruimten.

Belastingtarieven 2023 
 Dit raadsvoorstel bevat de voorstellen voor de belastingtarieven 2023. Zoals gebruikelijk hebben we 
de OZB-tarieven ook voor 2023 aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Bovendien verhogen 
we voor 2023 de OZB nog één keer met 1% (raadsbesluit uit 2020). Voor de afvalstoffen- en 
rioolheffing stelt het college een tariefverhoging voor met als doel deze tarieven ook in 2023 volledig 
kostendekkend te laten zijn. Het totaalbedrag van de woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + 
rioolheffing) stijgt in de collegevoorstellen met 5,78%. Op de tarieven van de precariobelasting, 
begrafenisrechten, brug- en havengeld, marktgeld en parkeervergunningen is een indexering van 
3,86% toegepast. Vorig jaar zijn voorstellen gedaan om de kostendekkendheid van de horecaleges en
de leges terrasvergunning in drie jaarlijkse stappen op te trekken naar het niveau van volledige 
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kostendekking. In 2023 wordt de tweede van de drie verhogingen doorgevoerd. Tenslotte wordt 
voorgesteld de kwijtscheldingsregeling te verruimen door huishoudens eerder in aanmerking te laten
komen voor volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Vermeld op LTA?
 ja

Deadline?
O ja 
O zo ja, namelijk: 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. 

Er is voor gekozen de meningsvormende behandeling te verdelen in sociaal, ruimtelijk, veiligheid en 
financieel + algemeen. 

Algemeen : bij de sessies 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 
bijdragen verdelen over meerdere woordvoerders. 

Sessie Sociaal + Ruimtelijk (9.30 uur / 14.00 uur) – spreektijd ongeveer 8 minuten per fractie, 35 
minuten voor het college en 10 minuten voor beraad college 

Sessie Veiligheid (20.00 uur) – spreektijd 2 á 3 minuten per fractie, 12 minuten voor het college en 10
minuten voor schorsing en beraad. 

Sessie Financiën + algemeen (21.10 uur) – spreektijd 5 minuten per fractie, 20 minuten voor het 
college en 10 minuten schorsing.

Verdeling programma’s en paragrafen over de sessies:

09.30 – 12.00 uur: Sociaal 
Programma 3
+ reactie motie behoud middelen voor collectieve zorgverzekering voor de doelgroep 
+ collegebrief BUIG



16.30 – 19.00 uur: Ruimtelijk:
Programma’s 1 + 2.1
Paragrafen 2 en 7 en bijlage SIF
+ Grondexploitaties

20.00 – 21.00: Veiligheid
Programma 2.2

21.10 – 22.30: Financiën + algemeen:
Programma 4
Paragrafen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Financieel beeld
+ raadsvoorstel Belastingtarieven 2023 
+ collegebrief begrotingwijzigingen 2e kwartaal
+ raadsvoorstel Septembercirculaire 2022 

Nadere informatie
…
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