
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: april 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Raadsvoorstel - Tarieven logiesbelasting 2023

Bijlage - Verordening tot wijziging van de logiesbelasting

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

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

Korte 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. 

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. 

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Betreft de vaststelling van een verordening, dit onderwerp is verschillende malen aan de orde 

geweest.

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/9-

februari/10:30/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie-collegebrief-

26-1-2022

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Tarieven-logiesbelasting-2023.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/9-februari/10:30/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie-collegebrief-26-1-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/9-februari/10:30/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie-collegebrief-26-1-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/9-februari/10:30/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie-collegebrief-26-1-2022
mailto:petra.maaskant@groningen.nl
mailto:arjan.hageman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-tot-wijziging-van-de-logiesbelasting.pdf


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/2021/24-

maart/10:00/Logiesbelasting-naar-overnachtingsprijsklassen-raadsvoorstel-10-3-2021

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/20-

januari/10:00/Gebiedsdifferentiatie-logiesbelasting-raadsvoorstel-16-12-2020

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/20-januari/10:00/Gebiedsdifferentiatie-logiesbelasting-raadsvoorstel-16-12-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/20-januari/10:00/Gebiedsdifferentiatie-logiesbelasting-raadsvoorstel-16-12-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/24-maart/10:00/Logiesbelasting-naar-overnachtingsprijsklassen-raadsvoorstel-10-3-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/24-maart/10:00/Logiesbelasting-naar-overnachtingsprijsklassen-raadsvoorstel-10-3-2021
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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