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Geachte leden van de Raad, 
 
Betreft: begroting en tarievennota 2013 
 
In de bijlage treft u een brief naar het College aan naar aanleiding van de gepresenteerde 
gemeentebegroting 2013 en de gepresenteerde tarieven in de tarievennota. De brief spreekt voor 
zich, wij vragen het College zich te houden aan eerder gemaakte afspraken rondom de OZB. Omdat 
van het College nog geen duidelijkheid is ontvangen en u zich voorbereid op de raadsbesluiten van 
morgen ontvangt u deze brief. 
 
De voorbereidingen voor diverse acties om het economisch klimaat te versterken met inzet van 
middelen uit het Fonds zijn volop in voorbereiding. Het valt buiten ons mandaat om afspraken te 
maken over de verhoging van 4 naar 6% te behoeve van Het Fonds indien de gemeente zich niet 
houdt aan de afspraak om de OZB met maximaal de indexatie te verhogen. De "kleine verhoging ter 
compensatie van extra opbrengstderving" van 0,5 % dreigt de nu opgebouwde relatie met de 
gemeente te verstoren.  
Ook het principe om bij tegenvallende OZB opbrengsten deze te verhalen op de inwoners van de stad 
in plaats van te besparen binnen de begroting past niet in deze tijd dat Ondernemend Groningen het 
al zwaar genoeg heeft met het economisch tij en de maatregelen die ook de centrale overheid neemt. 
Het is voor het bedrijfsleven onmogelijk om de stijgende kosten te verhalen op haar klanten. 
 
Daarnaast wijzen wij u erop dat gemeente de ondernemers en betalers van de OZB niet-woningen 
niet compenseert voor de teveel betaalde afvalstofheffing.  
 
Meerdere keren is het College gevraagd om ook voor de betalers van de OZB- niet woningen de 
mogelijkheid te openen om de OZB gefaseerd te betalen. Het zou een liquiditeit verruimende 
maatregel zijn die past in deze tijd en die zoden aan de dijk zet. Ook de gemeente werkt met spreiding 
van haar uitgaven over het gehele jaar, terwijl ondernemers de kans hebben om gedurende het jaar 
hun OZB te verdienen.     
 
Samen vatten verzoeken wij u om bij motie het gemeentebestuur te vragen: 

- alternatieven te zoeken voor de geplande structurele OZB niet-woningen verhoging van 0,5% 
teneinde de bijdrage in Het Fonds te behouden op 6%. 

- maatregelen te nemen zodat de voorgestelde verhoging van de precariobelasting vervalt 
- ook de betalers van de OZB niet-woningen toe te staan om hun belasting in termijnen te voldoen.  

 
WIj zijn graag bereid tot nadere toelichting en wensen u goede beraadslagingen toe.  
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