
Amendement uitstellen extra ozb verhoging

De Groningse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de
ontwerpbegroting 2023

Constaterend:

· Dat de gemeente Groningen na Leiden reeds de hoogste woonlasten kent
· Dat een eerder genomen raadsbesluit de onroerende zakenbelasting in 2023 met nog eens

820 duizend euro zou verzwaren bovenop de forse reguliere tariefverhoging
· Dat de onroerende zakenbelasting in omvang en vrije besteedbaarheid cruciaal is voor de

gemeente Groningen
· Dat het gezien de gemeentelijke uitgaven onverantwoord zou zijn om de OZB in zijn geheel te

bevriezen

Overwegend:

· Dat het sleutelen aan de onroerende zakenbelasting een generieke maatregel is die zal neerslaan
bij alle woningeigenaren en niet alleen bij woningeigenaren die in financieel zware en of onzekere
tijden verkeren

· Dat het desondanks oneerlijk en onrechtvaardig aanvoelt om deze extra verhoging van de
woonlasten niet uit te stellen terwijl huurders en minima terecht worden ontzien door een stevig
steunpakket van de gemeente en een door het Rijk afgedwongen huurverlaging

· Dat het in tijden van grote inflatie, een onzekere loonontwikkeling en bredere
koopkrachtonzekerheid onwenselijk is om bovenop de forse reguliere tariefverhoging de derde en
laatste eerder door de raad besloten extra verhoging van de ozb in het begrotingsjaar 2023 door
te voeren

Besluit:

· De ozb tarieven voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers
niet-woningen vast te stellen op respectievelijk 0,1451%, 0,5622% en 0,4500% van de woz
waarde

· De in de ontwerpbegroting 2023 geraamde ozb opbrengst te verlagen met 820 duizend euro
· Hiervoor eenmalig 820 duizend euro te vrij te maken door de begrote toevoeging aan de

algemene reserve met 820 duizend euro te verlagen
· Alle hieruit voortvloeiende wijzigingen te verwerken in de ontwerpbegroting 2023 en in de in

het raadsvoorstel belastingtarieven 2023 gevoegde ontwerpverordening onroerende
zakenbelastingen 2023
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