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Kosten Opbrengsten

Kosten-

dekkendheid

vii.Havengelden

Havengelden 100% € 168.354 € 168.240 99,93%

Begroting 2021

Tarief criterium 

kostendekkendheidProduct
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Havengelden bij de gemeente Groningen

Het team Havenwezen van de gemeente Groningen is
verantwoordelijk voor het bedienen van de gemeentelijke bruggen,
toezicht en handhaving op gemeentelijke wateren en inning van
Haven- en liggelden.

Kosten

De kosten zijn in totaal circa 168k voor het heffen van de
havengelden. Meer dan 85% hiervan zijn salariskosten. De overige
kosten bestaan o.a. uit; informatiemanagement,
communicatiekosten, advisering en bedrijfskleding.

Volume

T.a.v. de afname worden er verschillende soorten schattingen
gemaakt omdat er rekening moet worden gehouden met
verschillende eenheden, bijvoorbeeld laadvermogen voor
vrachtschepen, oppervlakte voor passagiersschepen en verhuurde
m2 voor huurovereenkomsten. Aan de hand van historische
gegevens (2015 t/m 2019) wordt een schatting gemaakt van het
volume.

Tarief

Het tarief voor de verschillende producten binnen de havengelden
heffing wordt bepaald aan de hand van de kosten en het verwachte
volume. De tarieven gaan mee in de gemeente brede indexatie.

Kostendekkendheidscriterium

Het uitgangspunt van de havengelden is 100% kostendekkendheid.
De kosten zijn hierin leidend en bepalen daarmee het tarief. De
gemeente streeft naar stabiliteit in de tarieven. De kosten worden
onderbouwd middels de KVS. De verdeelsleutels die hierin worden
gebruikt zijn herleidbaar. Kosten die door andere directies worden
gemaakt zijn tevens terug te leiden middels verdeelsleutels. Volume

wordt berekend aan de hand van historische gegevens die
onderbouwd worden door de business. Hiermee voldoet de
gemeente Groningen aan de huidige wet- en regelgeving,
gemeentelijk beleid en de Handreiking.

Harmonisatie met Haren en Ten Boer

De harmonisatie van regelgeving en tarieven is niet van toepassing
omdat Ten Boer en Haren geen haven hebben. Het
Groningsemodel blijft gelden.

COVID-19

Naar verwachting zullen de inkomsten (nagenoeg) gelijk blijven aan
de huidige situatie.

Bevindingen havengelden

De havengelden zijn met een percentage van 99,93% bijna volledig
kostendekkend. De tarieven worden bepaald aan de hand van de
kosten. Deze kosten zijn onderbouwd en herleidbaar. De
havengelden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving,
gemeentelijk beleid en de Handreiking.


