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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 13 APRIL 2022 16.30 UUR 
 

Voorzitter: H. Sietsma (GroenLinks) 
Namens de raad: F. Folkerts (GroenLinks), A. Poelstra (D66), A. Sijbolts (Stadspartij), E. 
Bernabela (PvhN) 
Namens het college: B. Benjamins (wethouder) 
Namens de griffie: W. Bierman 

Conformstukken 
00:13:42 
Voorzitter: Mag ik iedereen vragen te gaan zitten? Het maakt mij niet uit. Ik zie je wel. 

00:14:23 
Voorzitter: Dank u wel. Welkom bij deze bijeenkomst over een drietal conformstukken. Het 

gaat om de kredietaanvraag en vaststelling grondexploitatie Theda Mansholtlocatie in 

Haren, de tarieven voor de logiesbelasting en de Afvalstoffenverordening voor onze 

gemeente 2022. Ik geloof dat de 2023 was, maar goed, het maakt niet uit, hier staat 2022. Er 

is één woordvoering aangevraagd van mevrouw Bernabela, maar zonet kwam meneer 

Sijbolts bij mij, dat hij over de logiesbelasting nog een paar opmerkingen wil maken. Ik geef 

het woord aan mevrouw Bernabela. 

00:15:10 
mevrouw Bernabela: Hartelijk dank. Over de logiesbelasting: ik heb gekeken en in de 

omliggende gemeentes is het niet of veel lager. In Assen is het bijvoorbeeld maar € 3 en in 

Midden-Groningen € 1,60 en kamperen € 1,30. Op dit moment is de logiesbelasting bij 

Airbnb lastig, omdat ze vaak niet geregistreerd staan en ook niet adverteren op het internet. 

Door de lockdown hebben veel mensen hun vakanties uitgesteld en dan is de verhoging van 

9,1 procent vrij hoog. Het lijkt ook alsof men op een rond bedrag wil uitkomen en daarom 

die verhoging van 9,1. 

00:15:56 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Sijbolts had een paar opmerkingen over hetzelfde stuk, dus 

misschien kunt u die nu het beste maken. 

00:16:03 
de heer Sijbolts: Dat klopt, voorzitter. We hebben met de branchevereniging Hotel Overleg 

Groningen contact gehad en daar is op zich wel begrip voor, dat de tarieven veranderen 

door de inflatie, maar ook wij zien, als Stadspartij en 100% Groningen, dat de verhouding ten 

opzichte van het gemiddelde landelijke tarief wel een beetje scheef begint te groeien. 

Gemiddeld ligt die op € 1,93 en wij zitten daar straks, als dit wordt aangenomen, 200 

procent boven het landelijk gemiddelde. Dat vinden wij behoorlijk fors, vooral ook omdat we 

zien dat hotels zich met Marketing Groningen en Groningen Congres Alliantie inzet om meer 

toeristen naar Groningen te trekken. De bezettingsgraad neemt toe, natuurlijk ook dankzij 

het verdwijnen van de coronamaatregelen en dus onder de streep zullen de inkomsten van 

de toeristenbelasting sowieso wel gaan stijgen. Het verschil tussen het type accommodaties 

wordt een stuk groter. Ik heb in die zin dus geen vragen aan de wethouder, maar wij 

twijfelen of wij met het voorstel zullen instemmen volgende week. 
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00:17:11 
Voorzitter: Dank voor deze mededeling. Is er iemand anders die aanvullend hier nog wat 

over wil zeggen? Niet? De wethouder. 

00:17:20 

wethouder Benjamins: Volgens mij zijn die signalen helder en ontvangen. Ik denk niet dat we 

hier nu opnieuw een discussie zouden moeten voeren over de hoogte van de logiesbelasting 

en de verhoging. Die hebben we eerder aangekondigd en in februari hadden daar al wat 

partijen opmerkingen over. Ik neem deze informatie in ieder geval mee, maar volgens mij is 

het wat het is. 

00:17:46 
Voorzitter: Is dat nog reden voor een reactie? We hebben toch tijd zat. Mevrouw Bernabela? 

00:17:57 
mevrouw Bernabela: Ja, ik was niet op de hoogte van dat het al eerder-- Ik heb wel wat 

gezien daarover, vandaar dat ik die extra vraag nog had. Ik vroeg mij wel af: hoe zit het dan 

in omliggende gemeentes? Is het dan ook op die manier dat het veel hoger wordt? 

00:18:17 

Voorzitter: Misschien weet de wethouder daar een antwoord op. 

00:18:20 
wethouder Benjamins: We hebben op verzoek van het Hotel Overleg juist de indexatie naar 

één keer in drie jaar gehaald in plaats van elk jaar, want elk jaar is onhandig en onpraktisch. 

In heel het land heeft iedereen daar eigen regelingen voor afgesproken met ondernemers. 

Wij hebben deze regeling afgesproken, waar ze destijds mee akkoord zijn gegaan. We 

hebben inderdaad in februari dit vraagstuk al een keer behandeld en daarbij direct 

aangegeven dat die forse hoge indexatie eraan zit te komen. Hij is lastig en vervelend, maar 

we hebben in heel Nederland met prijsstijgingen te maken en ik vrees met grote vreze dat 

dat ook in onze omliggende gemeenten aan de hand is. Ik vrees ook dat het gemiddelde 

tarief voor de toeristenbelasting in Nederland, in dat opzicht, verhoogd zal worden. 

00:19:08 
mevrouw Bernabela: Dank u wel. Als u er verder mee akkoord gaat dat deze stukken gewoon 

conform naar de raad gaan? Ik zie daar geen bezwaren tegen. Dan laten we het hierbij en 

sluit ik deze vergadering. Dank u wel. 

 


