
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Logiesbelasting (mogelijkheden tot toepassing van tariefdifferentiatie)

Collegebrief - Logiesbelasting (mogelijkheden tot toepassing van tariefdiffentiate)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arjan Hageman (beleidsmedewerker belastingen) / 050 367 7092 / arjan.hageman@groningen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 367 8567 / petra.maaskant@gronignen.nl

Korte samenvatting:
In november 2021 heeft u besloten tot intrekking van de Verordening Logiesbelasting met tarieven 

naar overnachtingsklassen. Bij de bespreking van het voorstel heeft het college toegezegd op korte 

termijn met een voorstel te zullen komen over de heffing van logiesbelasting vanaf 2023. In deze 

brief gaat het college in op twee alternatieven voor het huidige tariefsysteem met een vast bedrag. 

Dat zijn een systeem van tariefdifferentiatie naar soort accommodatie en een percentage van de 

overnachtingsprijs. Het college heeft beide alternatieven beoordeeld in het licht van de door u in 

deze collegeperiode aangenomen moties over de logiesbelasting. Deze moties hebben als 

gemeenschappelijk uitgangspunt dat de logiesbelasting zoveel mogelijk een afspiegeling met zijn van 

de overnachtingsprijs, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zoals toegezegd gaat 

het college in deze brief ook in op de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie op basis van ecologische 

voetafdruk. Het college heeft voorafgaand aan deze brief overlegd met vertegenwoordigers van de 

Stichting Hotel Overleg Groningen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 

Conclusie: Het college stelt voor om vast te houden aan het huidige tarief, waarbij jongerenhotels en 

hostels worden toegevoegd aan het middentarief. In april 2022 volgt een voorstel voor de 

verordening logiesbelasting voor 2023 in deze lijn. Daarin wordt dan tevens een verhoging van de 

huidige tarieven opgenomen. Dit wordt gedaan op basis van de afspraak met de sector om de 

tarieven niet jaarlijks, maar driejaarlijks aan te passen aan de inflatie. Per 1 januari 2023 verhoogt het 

college daarom de tarieven met de inflatiepercentages over de jaren 2020, 2021 en 2022.

Vermeld op LTA?
X Ja  

Deadline?
X  nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie.pdf
mailto:petra.maaskant@gronignen.nl
mailto:arjan.hageman@groningen.nl


Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie. Aan de hand van deze brief zal de verordening logiesbelasting worden aangepast. 

De raad kan nu nog iets meegeven.

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-

november/10:00/Intrekking-verordening-Logiesbelasting-raadsvoorstel-3-11-2021

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. 

In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-november/10:00/Intrekking-verordening-Logiesbelasting-raadsvoorstel-3-11-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-november/10:00/Intrekking-verordening-Logiesbelasting-raadsvoorstel-3-11-2021
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