
(A 02) Amendement bestaanszekerheid bieden aan lagere inkomens door lagere lasten

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van 
de ontwerpbegroting 2023
 
Constaterend: 

· Dat door de torenhoge energieprijzen en peperdure boodschappen inwoners met een lager 
inkomen in grote financiële problemen komen;

· Dat de Rijksoverheid en ook de gemeente steunpakketten van ongekende omvang in het 
leven heeft geroepen om mensen te helpen bij het voorzien in de kosten voor 
levensonderhoud, maar dat dit nog niet afdoende is en bestaanszekerheid van de lagere 
inkomens nog steeds onder grote druk staat;

· Dat de Rijksoverheid na onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
besloten heeft het accres vast te zetten voor de periode 2023 t/m 2025. 

· Het gemeentebestuur in de brief aangaande de septembercirculaire 2022 voorstelt om de -
bij het coalitieakkoord in het leven geroepen- behoedzaamheidsbuffer te behouden; 

 
Overwegend: 

· Dat er op langer termijn in het coalitieakkoord en overeenkomstig in de begroting 
fundamentele investeringen staan voor het vergroten van de bestaanszekerheid, maar dat 
op korte termijn ondanks de steunpakketten van de gemeente en het Rijk meer nodig is om 
de lagere inkomens te ondersteunen; 

· Dat het volledig kwijtschelden van afvalstoffenheffing de lasten voor de lagere inkomens flink
kan verlagen  en daarmee de bestaanszekerheid vergroten; 

· Dat dankzij de informatie in de septembercirculaire de onzekerheid voor een lagere 
Rijksbijdrage voor het jaar 2023 zéér onwaarschijnlijk wordt en het niet langer nodig is om de
gehele behoedzaamheidsbuffer voor het jaar 2023 in stand te houden; 

· De noodzaak om bestaanszekerheid te bieden door het verlagen van de lasten voor de lagere
inkomens zo groot is, dat het nodig en gerechtvaardigd is om een deel van de vrijgevallen 
behoedzaamheidsbuffer 2023 in te zetten voor energiebesparing en het overige deel van 
deel van de behoedzaamheidsbuffer voor 2023 behouden moet blijven voor het afdekken 
van risico’s en als spaarpot voor gewenste grote nog ongedekte investeringen;

 
Besluit: 

· Huishoudens voor het jaar 2023, in het eerste jaar dat zij recht hebben op kwijtschelding (ca. 
(6000 huishoudens), direct volledige kwijtschelding te verlenen (133 euro per huishouden);

· Ter realisatie van bovenstaande 800.000 euro van de behoedzaamheidsbuffer te onttrekken 
en hiervoor de begroting overeenkomstig te wijzigen;

· Artikel 1, tweede lid, van de bij het raadsvoorstel ‘belastingtarieven 2023’ gevoegde 
ontwerp-kwijtscheldingsverordening als volgt te wijzigen:
Van de afvalstoffenheffing bedoeld in de onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening 
afvalstoffenheffing 2023 behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend.

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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