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Amendement A07 

Iendapunt 11. Raadsvoorstel heffingsverordeningen, verordening op de heffing en invordering 
roerende zaak-belastingen 2 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 17 december 2020 

ndergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt: 

~rwegende dat: 

- Door de afbouw/stopzetting van de gaswinning er minder middelen vloeien middels de 
onroerend zaakbelastingen in de gemeentekas (drastische afname NAM-locaties); 

- Ter dekking hiervan het College komt met een voorstel, gebaseerd op het coalitieakkoord, 
waarbij de verhouding tussen de tarieven woningen en niet-woningen ongewijzigd moet 
blijven; 

- Als gevolg hiervan het tarief gemiddeld per woning stijgt met een bedrag van € 52,56; 

- Bij de afspraken in het Coalitieakkoord niet was te voorzien dat erop zo korte termijn afbouw 

van NAM-locaties zou plaatsvinden en dit derhalve niet in de overwegingen is meegenomen; 

- In het kader van het armoedebeleid er ook velen zijn met een eigen woning die alleen een 

inkomen hebben op het minimum niveau of een AOW uitkering eventueel aangevuld met een 

klein pensioen. 

- Deze groep doorgaans niet in aanmerking komt voor (gemeentelijke) inkomensondersteuning 

gelet op een eventueel vermogen in hun woning; 

- De tarieven voor de OZB de afgelopen jaren al drastisch zijn verhoogd en de woningeigenaren 

nu volledig voor de tekorten op het onderdeel niet-woningen opdraaien; 

van mening dat: 

- Gelet op de genoemde overwegingen een voorstel gebaseerd op het coalitieakkoord niet in 
stand gehouden kan worden; 

- Het rechtvaardiger is de benodigde meeropbrengst ponds-ponds gewijze (50-50%) te 
verdelen over de woningen en niet-woningen. 

telt voorde tarieven als volgt aan te passen: 

- Artikel 5. Belastingtarieven 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor: 

a. de gebruikersbelasting: 0,4845 %; 

b. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen:0,2113 %; 

c. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 

0,3964 %. 
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Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 

Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 

Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


