
9 november 2022
Nr. 6c
Belastingtarieven 2023
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 27-09-2022 (griffie zaaknummer 527560-2022)

HEEFT BESLOTEN: 

I. de OZB-tarieven voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-
woningen vast te
stellen op respectievelijk 0,1471%, 0,5635% en 0,4511% van de WOZ-waarde;
II. de tarieven van de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens, 
tweepersoonshuishoudens en drie- of meerpersoonshuishoudens vast te stellen op 
respectievelijk € 263,64, € 308,52 en € 374,52;
III. met ingang van 2023 de werkelijk te betalen btw over de investeringen in het rioolstelsel 
op basis van een vierjaarsgemiddelde toe te rekenen aan de rioolheffing;
IV. het tarief van de rioolheffing met 9,96% te verhogen van € 141,18 naar € 155,24;
V. de tarieven van de parkeervergunningen te verhogen met de indexatie van 3,86% en de 
boete voor het rood staan bij parkeerapparatuur te verhogen van € 66,50 naar € 72,90;
VI. de tweede van de drie verhogingen van de horecaleges door te voeren en het legestarief 
van de drank- en horecavergunning te verhogen van € 548,00 naar € 711,40 en het legestarief 
van de terrasvergunning te verhogen van € 542,00 naar € 585,40;
VII. voor de vergunning opkoopbescherming een nieuw legestarief van € 379,92 vast te 
stellen;
VIII. op alle overige legestarieven en op de begrafenisrechten, het brug- en havengeld, de 
marktgelden en de precariobelasting de indexatie van 3,86% toe te passen;
IX. met ingang van 2023 bij nieuw uit te geven graven niet langer de mogelijkheid te bieden 
tot afkoop van de kosten van het grafonderhoud;
X. de kwijtscheldingsregeling te verruimen door huishoudens voor het jaar 2023, in het eerste 
jaar dat zij recht hebben op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, direct volledige 
kwijtschelding van de te verlenen;
XI. de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven 
voor het jaar 2023 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2023;
XII. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl.
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 november 
2022.

voorzitter             griffier                                                         
Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


