
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 6 december 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Legesverordening 2023 en wijziging begroting 2023 (16 november 2023), 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Legesverordening-2023-en-
wijziging-Begroting-2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arjan Hageman – beleidsmedewerker belastingen, 050-3677092, arjan.hageman@groningen.nl

Michiel Smit – bestuursadviseur (weth. Wijnja), 06-46801228, michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Vanwege de onduidelijkheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 
2023 of opnieuw uitstel) heeft het college besloten pas een Legesverordening voor 2023 aan de raad 
voor te leggen als duidelijk is wanneer de Omgevingswet (Ow) in werking treedt. Die duidelijkheid is 
er nu. De inwerkingtreding van de Ow is uitgesteld tot 1 juli 2023. Dit betekent dat er nu een nieuwe 
Legesverordening aan de raad voorgelegd kan worden waarin geen rekening gehouden hoeft te 
worden met de Ow. In de op 9 november jl. vastgestelde begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de 
Ow op 1 januari 2023 in werking zou treden. Omdat de Ow pas op 1 juli 2023 in werking treedt moet 
de begroting gewijzigd worden. De voorgestelde begrotingswijziging maakt deel uit van dit voorstel. 
Op de leges omgevingsvergunning wordt met ingang van 1 januari 2023 uitsluitend de indexering van
3.86% toegepat. Voor de overige wijzigingen in de Legesverordening 2023 (verhoging leges drank- en
horecavergunning en een nieuw legestarief voor de verhuurvergunning opkoopbescherming) wordt 
verwezen naar het voorstel ‘Belastingtarieven 2023’ dat op 9 november jl. in de raad is behandeld.

Wijze van behandeling 
Conform

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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Bestaand beleid wordt gecontinueerd, waardoor hier naar verwachting geen bespreking voor is 
benodigd. Wellicht bespreking benodigd wanneer omgevingswet ingaat.
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Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/05-Financien/Algemeen-9 

Nadere informatie
www.financien.groningen.nl 
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