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Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:   Maand april    Jaar 2022    
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de Verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting vast te stellen en deze in werking te laten treden 

op 1 januari 2023; 

II. dit besluit bekend te maken op overheid.nl. 
     
  

   

 

 Samenvatting     

Bij de invoering van de logiesbelasting in 2001 is besloten de tarieven niet jaarlijks maar driejaarlijks aan te passen aan 

de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen. Na de laatste tariefaanpassing per 1 januari 2020 stelt het college voor 

de logiesbelasting met ingang van 1 januari 2023 te verhogen met 9,1%. Het gaat hierbij om een aanpassing van de 

tarieven aan de gemeentelijke loon- en prijsontwikkelingen in de jaren 2020 tot en met 2022. De voorgestelde 

tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van 200 duizend euro. Daarnaast stelt het college voor om jongerenhotels 

en hostels per 1 januari 2023 niet langer onder het hoge tarief voor overnachtingen in hotels en B&B’s te laten vallen 

maar onder het lage tarief voor overnachtingen op campings en in de havens.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In onze brief van 26 januari jl. hebben we aangekondigd nog met een voorstel te zullen komen over de tarieven van de 

logiesbelasting voor 2023. Vanaf de invoering van de logiesbelasting in 2001 worden de tarieven niet jaarlijks maar 

driejaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Conform deze beleidslijn moeten de tarieven met ingang 

van 1 januari 2023 met 9,1% worden verhoogd. Verder willen we de jongerenhotels en hostels met ingang van 1 januari 

2023 niet langer onder het hoge tarief voor hotels en B&B’s laten vallen maar onder het lage tarief voor de campings en 

havens. De reden om nu al met een voorstel over de tarieven van de logiesbelasting te komen is dat we de 

logiesverstrekkers vroeg in het jaar willen informeren over de nieuwe tarieven zodat ze er in hun afspraken met 

touroperators rekening mee kunnen houden. 

 
Kader     

Gemeentewet 

Verordening logiesbelasting      
Argumenten en afwegingen     

Tariefverhoging 

Op verzoek van de hotelsector worden de tarieven van de logiesbelasting niet jaarlijks maar driejaarlijks aangepast aan 

de loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor is er stabiliteit in de tarieven. Per 1 januari moeten de tarieven worden 

verhoogd met de inflatiepercentages voor 2020 (3,87%), 2021 (3,42%) en 2022 (1,8%). De totale verhoging is 9,1%. De 

voorgestelde tarieven zijn: 

-    logeeradressen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer: € 1,60 (huidig tarief € 1,50) 

-    kampeerterreinen, havens, jongerenhotels en hostels: € 2,15 (huidig tarief € 2,00) 

-    alle overige logeeradressen: € 4,00 (huidig tarief € 3,70) 

 

Jongerenhotels en hostels 

Voor enkele specifieke vormen van accommodaties met in de regel lage overnachtingsprijzen - de havens en campings - 

geldt momenteel het lage tarief van € 2,00 (voorgesteld tarief voor 2023 € 2,15). In onze brief van 26 januari jl. hebben 

we aangekondigd ook de jongerenhotels en hostels onder dit lage tarief te willen brengen.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De hotelsector is ervan op de hoogte dat er een voorstel over de tarieven voor 2023 gedaan wordt.   
 
Financiële consequenties     

De voorgestelde tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van 200 duizend euro. Deze opbrengst is opgenomen in het 

Meerjarenbeeld 2023 e.v. en behoort evenals de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting tot de algemene middelen.  
 
Overige consequenties     

-      
Vervolg     

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2023. Alle logiesverstrekkers worden schriftelijk geïnformeerd over de 

nieuwe tarieven.   
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Lange Termijn Agenda     

April 2022     

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

 


