
4.2 Paragraaf Lokale heffingen 

Inleiding 

Deze paragraaf gaat over de lokale belastingen en heffingen. Aan de orde komen het beleid ten 
aanzien van de lokale heffingen, de geraamde inkomsten, de kostendekkendheid van de tarieven, 
het kwijtscheldingsbeleid dat we hanteren en de lastendruk voor de burger in vergelijking met die 
in andere grotere gemeenten. 

Inkomsten uit lokale heffingen 

In onderstaande tabel staan de ramingen van de inkomsten in 2020 van de lokale heffingen 
vergeleken met de realisatie in 2018 en de begroting in 2019. In de laatste kolom is het verschil met 
de begroting 2019 apart weergegeven. 

Realisatie 2018 

€ 7.615.560 

Begroot 2019 hegroot 2020 2020.2019 

On roerende zaakbelasting woningen Elgena ren € 8.216.72fi € 9.162.000 € 945.274 

On roerende zaakbelasting niet woningen -Eigenaren € 4.136.033 € 4.197.131 € 4.900.000 € 702.869 

Onroerende zaakbelasting niet woningen -Gebruikers € 2.870.168 € 3.066.215 € 3.588.000 € 521.785 

Rioolheffing € 5.539.015 € 5.441.190 € 5.644.690 € 203.500 

Afvalstoffenheffing € 5.696.170 € 6.368.870 € 6.617.870 € 249.000 

Reinigingsrechten/Bedrijfsafval € 216.142 € 258.853 € 150.822 € -108.031 

Toeristenbelasting € 230.606 € 250.000 € 250.000 € -

Begraafrechten € 259.764 € 210.000 € 210.000 € -

Leges (inc. Marktgelden) € 3.033.665 € 2.458.610 € 2.996.410 € 537.800 

Totaal € 29.597.143 E 30.467.595 F 33.519.792 E 3.052.197 

Toelichting op het verschil met de begroting 2019: 
• De baten van de Onroerende zaakbelastingen zijn conform raadsbesluit verhoogd met 10% 

en de bijkomende inflatiecorrectie. 
• De Rioolheffing is conform in 2019 vastgestelde Afvalwaterbeleid verhoogd voor 

grootverbruikers. 

• De afvalstoffenheffing is conform in 2019 vastgestelde Afvalbeleid verhoogd. 
• De leges komen hoger uit door hogere baten vanuit Omgevingsvergunningen € 1 miljoen, 

maar dit wordt deels teniet gedaan door ca. € 0,5 miljoen lagere leges voor de uitgifte van 
reisdocumenten omdat deze een langere geldigheidsduur hebben gekregen. 

Beleid lokale heffingen 

Lokale heffingen betreffen zowel publiek- als de privaatrechtelijke heffingen. De publiekrechtelijke 
heffingen worden onderscheiden naar belastingen en rechten: 

Belastingen: de opbrengsten van belastingen komen toe aan de algemene middelenen 
kunnen vrij worden besteed. Dit zijn onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB) en de 
toeristenbelasting. Het criterium kostendekkendheid is hier niet aan de orde; 
Rechten: een recht is een vergoeding voor een concrete prestatie door de gemeente 
geleverd. De opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar: de opbrengsten moeten 

aangewend worden voor de gerelateerde prestaties. Voorbeelden zijn de 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges. Hier geldt een wettelijke norm van maximaal 

100% kostendekkendheid. 

De privaatrechtelijke heffingen hebben betrekking op tarieven voor economische activiteiten die 

verricht worden in het algemeen belang. 
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Beleid publiekrechtelijke heffingen (tarieven) 

Hieronder geven we een beknopte uiteenzetting van het gemeentelijke beleid met betrekking tot 
de publiekrechtelijke tarieven. 

Onroerende zaakbelastingen (OZB, algemene belasting) 
De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen, niet alleen qua 
omvang, maar ook omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht 
besteed kan worden. De belangrijkste functie is het genereren van inkomsten. De hoogte van een 
aanslag is afhankelijk van de waarde van een pand en van de door de raad vastgestelde tarieven. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen de heffing voor eigenaren van woningen, eigenaren van niet-
woningen en gebruikers van niet-woningen. De waarde van de woningen en bedrijven wordt ieder 
jaar opnieuw bepaald. De belasting wordt betaald door degene die op 1 januari van het jaar als 
eigenaar/gebruiker geregistreerd staat. Voor het belastingjaar 2020 geldt de waarde van de 
onroerende zaak per 1 januari 2019. 

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Deze trendmatige 
aanpassing is gebaseerd op de stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van twee 
jaar vóór het begrotingsjaar. Voor dein 2020 toe te passen stijging van de tarieven geldt daarom 
2018 als peiljaar. Het indexeringscijfer voor 2020 wordt zodoende 1,7% (bron: CBS). In de 
voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat de opbrengst Onroerendezaakbelastingen in 2020, bovenop de 
jaarlijkse trendmatige verhoging, met 10%dient te worden verhoogd. De begrote opbrengst van de 
OZB wordt met deze percentages, totaal 11,7% aangepast. De opbrengst komt in totaal hoger uit 
door autonome areaaluitbreiding (zonneparken etc.). 

Rioolheffing 
De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden door een heffing 
verhaald. De gemeente heeft naast de zorgplicht voor afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht 
voor grondwater. De opbrengst van de rioolheffing, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, 
is geoormerkt. De belangrijkste functie is dus het genereren van inkomsten om de voorziening 
mogelijk te maken. 
Aan de basis van het tarief ligt het afvalwaterbeleidsplan dat op 4 juli 2019 door de gemeenteraad 
Midden-Groningen is vastgesteld. De rioolheffing kan zowel van de eigenaar als van de gebruiker 
worden geheven. In het Afvalwaterbeleidsplan 2002 is opgenomen dat een heffing gehanteerd wordt 
in het kader van de vervuiler betaalt. In de verordening rioolheffing 2020 Midden-Groningen is de 
wijze waarop de heffing wordt toegepast nader uitgewerkt. 

Afvalstoffenheffing 
In de gemeente Midden-Groningen wordt afvalstoffenheffing opgelegd bij percelen waar 
huishoudelijk afval kan ontstaan en de verplichting bestaat dit op te halen en te verwerken. In 2019 
is het nieuwe geharmoniseerde Afvalbeleid voor 2020 vastgesteld. Voor alle percelen geldt dat de 
Afvalstoffenheffing zal blijven bestaan uit een deel vastrecht, aangevuld met een bedrag per 

lediging. De hoogte van het bedrag per lediging is afhankelijk van het inzamelmiddel. De tarieven 
voor de afvalstoffenheffing zijn zodanig vastgesteld dat de heffing kostendekkend is. 

Reinigingsrechten 
Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van een door de gemeente 
beschikbaar gestelde container waarin hun bedrijfsafval wordt aangeboden. Voor Midden-Groningen 

is het beleid dat reinigingsrechten enkel als privaatrechtelijke dienst worden aangeboden. Daarmee 

wordt dit recht uit de publiekrechtelijke sfeer gehaald en is vanaf dat moment geen belasting meer. 
In de overgangsperiode die nodig is om het beleid hierop af te stemmen is een aparte verordening 

reinigingsrechten een goed werkbare situatie. 

Toeristenbelasting 
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Deze belasting wordt geheven als bijdrage in de kosten van voorcieningen die de gemeente ten 
behoeve van de ontwikkeling van het recreatie- en toerismebeleid heeft getroffen. Het is echter 
geen bestemmingsbelasting. De opbrengst kan ook als algemeen dekkingsmiddel worden gebruikt. 
De kosten worden verhaald op degene die gelegenheid geeft tot verblijf. De inkomsten zijn vrij 
aanwendbaar. 

Li jkbezorgingsrechten 
De `oude' gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde kenden verordeningen 
begrafenisrechten. De verordeningen lieten grote verschillen zien in diversiteit van tarieven. 
Daarnaast bleek dat ook het onderhoudsniveau tussen de begraafplaatsen groot was. In 2019 is de 
beheersverordening ten aanzien van begraven en begraafplaatsen herzien. Op basis van die uitkomst 
kan er per 1 januari 2020 een nieuwe verordening voor Midden-Groningen worden vastgesteld, 
waarin ook de kostendekkendheid van de tarieven wordt meegenomen. In 2020 gaan we kijken in 
hoeverre we deze gaan harmoniseren, gelet op de verschillen in kwaliteit en uitstraling van de 
begraafplaatsen en met oog voor de kostendekking. 

Liggelden 
Liggelden worden alleen in het gebied van de voormalige gemeente Menterwolde geheven. De 
exploitatie is in handen van de beheerder van de haven. Uiterlijk in 2020 moet beoordeeld worden 
of er een havenbeleid voor de hele gemeente moet komen en of de kosten nog bij wijze van 

gemeentelijke belasting worden verhaald. De verordening voor 2020 kent als basis de oude 
verordening van de gemeente Menterwolde. 

Marktgelden 
Marktgelden werden geheven in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. In Midden-
Groningen is de enige aangewezen markt die in Hoogezand. De overige plaatsen zijn standplaatsen 
(al dan niet tijdelijk), waarvoor legesheffing is geregeld in de Legesverordening. 

Leges 

Onder de naam 'leges' wordt een aantal verschillende rechten geheven voor het genot van, door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de omschrijving van de producten en 
diensten blijft de aansluiting bij de modelverordening van de VNG, zoals nu al het geval is. 

Bouwleges 
Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken. 
Voor woningen geldt een bedrag per kuub inhoud; voor niet-woningen geldt de bouwsom. ̀ De 

bouwleges maken een groot deel uit van de kosten en baten binnen de legesverordening'. 

Baten en kruissubsidiëring publiekrechtelijke leges 
Voor elk van de verordeningen waarbij sprake is van kostenverhaal moet inzichtelijk gemaakt 

worden dat de totale geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale lasten van de 
verordening. Deze opbrengstnorm ziet op de verordening in haar totaliteit maar anders dan in 

bijvoorbeeld de Verordening rioolheffing of de Verordening afvalstoffenheffing worden in de 
Legerverordening heel veel verschillende diensten van een tarief voorzien. Voorbeelden zijn 
paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen, 
omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en drank- en horecavergunningen. De diensten 

waarvoor leges worden geheven zijn in de Legerverordening op samenhang geclusterd. Dit heeft 

geleid tot een onderverdeling in drie clusters van samenhangende diensten: 

• Titel 1 Algemene dienstverlening; 

• Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning/ Wabo; 

• Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn. 

Onder titel 1 vallen met name de legertarieven voor diensten van Burgerzaken (paspoorten, 

rijbewijzen en huwelijksvoltrekkingen). Onder titel 2 vallen de legertarieven voor diensten die 

verleend worden onder de noemer `omgevingsvergunning' (voorheen bouwvergunning) en onder titel 
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3 vallen de legertarieven voor diensten die uitsluitend verleend worden aan ondernemers zoals de 
drank- en horecavergunning, de evenementenvergunning en de vergunning voor seksbedrijven. 

Binnen titel 1 is kruissubsidiëring toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het tarief voor 
huwelijksvoltrekkingen meer dan kostendekkend worden vastgesteld ter compensatie van een niet 
kostendekkend tarief voor paspoorten. Ook binnen titel 2 is kruissubsidiëring toegestaan. Bij de 
invoering van de omgevingsvergunning in 2010 was het weliswaar de wens van de wetgever dat 
alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring zou 
worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar inmiddels heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat kruissubsidiëring tussen de titels niet verboden is. Niet kostendekkende tarieven 

voor de diensten die vallen onder titel 1 mogen dus gecompenseerd worden door meer dan 
kostendekkende tarieven voor de omgevingsvergunning. Conform Artikel 229b Gemeentewet is de 
kostendekkendheid van toepassing op de gehele verordening. 

Kostendekkendheid lokale heffingen 

Voor het berekenen van de kostendekkendheid en hoogte van de lokale heffingen maken wij gebruik 
van een kostenverdeelstaat. In deze kostenverdeelstaat rekenen wij directe lasten en baten, 
indirecte lasten en baten en de algemene interne dienstverleningskosten toe aan de verschillende 

lokale heffingen. 

Toerekening directe lasten 
De centrale activiteiten van een heffing staan op een taakveld. Riolering en Afval zijn voorbeelden 
van taakvelden waarvan de kosten toe te rekenen zijn aan respectievelijk de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing. De taakvelden vormen de kern van de directe lasten van de 

kostenonderbouwing. Daarnaast moet de vraag beantwoord worden of er op andere taakvelden 

lasten staan die te maken hebben met de uitvoering van de taak waarvoor de heffing in rekening 
gebracht wordt. Is dat het geval dan moet worden bepaald in welke mate die lasten toerekenbaar 
zijn. 

Toerekening indirecte lasten 
Alle kosten voor overhead staan apart begroot op taakveld 0.4. Een deel van de overhead mag als 
opslag op de directe lasten meegenomen worden in de tarieven. De overhead wordt niet door belast 
aan de taakvelden waar de directe lasten op staan. Dit betekent dat het niet mogelijk is om uit de 
taakvelden alle aan de tarieven toe te rekenen kosten af te leiden. De overhead moet buiten de 
begroting om aan de tarieven worden toegerekend. In de Financiële verordening gemeente Midden -
Groningen 2018 is de methodiek voor de toerekening van overhead opgenomen. 

Enkel voor de publiekrechtelijke leges geldt dat indirecte lasten die geen enkel verband hebben 
met een dienst waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht, niet verhaalbaar zijn. Het gaat 

bijvoorbeeld om de kosten van: 
• beleidsvoorbereiding; 
• inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures; 
• handhaving, toezicht en controle (behoudens de eerste controle). 

Toerekening overheadkosten 

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is 

om uit de taakvelden (voorheen de producten) alle tarieven te bepalen. Om deze reden is het van 

groot belang dat op een andere wijze uit de begroting blijkt hoe de tarieven worden berekend en 

welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is 

een voorbeeld opgenomen om in de paragraaf lokale heffingen de berekening volgens onderstaande 

tabel op te nemen. 

Binnen de kaders van wet- en regelgeving rekenen we de toerekenbare overhead (zoals kosten van 

de administratie, personeelszaken, facilitaire zaken of algemene automatiseringskosten) aan de 
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lokale heffingen toe. Deze toerekening vindt conform de financiële verordening met ingang van 
2020 plaats op basis van de directe personeelskosten per heffing. 

Kostendekkendheid rioolheffing 
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de rioolheffing uiteengezet, bij de directe 
kosten van het taakveld worden de toe te rekenen kosten opgeteld en dit totaal wordt vergeleken 
met de opbrengst van de rioolheffingen. 

Realisatie 2018 Begroot 2019 óegraot 2020 2020-2019 

Kosten taakveld 7.2 Riolering *) € 4.671.503 € 4371.817 € 4311.049 € -60.7fi8 

Inkomsten taakveld excl. heffingen € -13.892 € -43.724 € -45.064 € -1.360 

Netto kosten taakveld 7.2 Ridering E 4.657.611 C 4.328.093 [ 4.265.965 C -62.128 

Ove rhead 2018 en 2019(3%taa kveld a.4, max.€350.000) € 350.000 € 350.000 

Overhead m.i.v. 2020 (vaarmto directe personeelskosten) € 699.313 € 349313 

Kwijtschelding € 126.797 € 161.840 € SO.00D € -151.840 

Perceptiekosten € 37.615 € 45.856 € 46.000 € 144 

BTW op kosten en investeringen € 366.992 € 555.492 € 639.492 € 84.000 

Totale kosten [ 5.539.035 E 5.441.281 i 5.660.770 f 219.489 

Opbrengst rioolheffingen C -5.539.015 E -5.441.190 f -5.644.690 E -2A3.500 

Dekklrigsperce~Kage 100% 100% 100% 0% 

"incl. stortingin de egalisatievoorziening Rioolheng € 938.253 f 304.791 € 3 7.949 € 3.158 

De kosten op het taakveld 7.2 Riolering nemen iets af door afnemende kapitaallasten. 
De toerekening van overhead was conform de financiële verordening in de jaren 2018 en 2019 

vastgesteld op € 350.000. Met ingang van 2020 is de toerekening van overhead aan het taakveld 
riolering conform de financiële verordening naar rato van de verhouding directe personeelskosten. 
De raming voor de kwijtschelding is vanwege de heffing op eigenaren bijgeteld naar € 10.000. 
De opbrengst van de rioolheffing is conform het in 2019 vastgestelde Afvalwaterbeleidsplan 

verhoogd voor de heffing op grootverbruikers. 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing uiteengezet, bij de 

directe kosten van het taakveld worden de toe te rekenen kosten opgeteld en dit totaal wordt 

vergeleken met de opbrengst van de afvalstoffenheffingen. 

Realisatle 2015 Begroot 2019 

€ fi.863397 

begroot 2020 2020-2019 

Kosten taakveld 73 AfYal `j'*) € 6.027.206 € 7.193.207 € 329.810 

Inkomsten taakveld excl. heffingen '•~ € -1.643.162 € -1.555.261 € -1347.053 € 208108 

Netto kosten taakveld 7.3 Afval C 4.384.044 € 5.308.136 € 5.896.154 € 538.018 

Overhead 2018 en 2019 (3%taakveld 0.4, max. € 350.000) € 350.000 € 350.000 

Ove rhead m.i.v.2020 (naar ra to di recte personeelskosten) € 1.837.00 € 1.487.000 

Kwijtschelding € 280.938 € 210.000 € 210.000 € -

Perceptiekosten € 37.615 E 45.85fi € 46.000 € 144 

BTW op exploitatie en investeringen € 643.894 € 564.162 € 550.000 € -14.162 

Totale karren € 5.696.490 C 6A78.154 € 8.489.154 € 2.011.000 

Opbrengst afvalstoffenheffingen € -5.696.170 € -6.368.870 € -6.617.870 € -249.000 

Dekkingsp2rce11Wge 100% 98% 78% 12% 

'incl. storting egalisatievoorziening AHalstoffenheff. € 485.194 € 

"*)excl. bedrijfsafval lasten: €167.913 en baten €-150.822 
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De netto kosten van het taakveld Afval zijn conform het in 2019 vastgestelde Afvalbeleid gestegen 
met ruim € 0,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2019. De baten zijn conform dat Afvalbeleid 
gestegen met € 249.000. 
De toerekening van overhead was conform de financiële verordening in de jaren 2018 en 2019 
vastgesteld op € 350.000. Met ingang van 2020 is de toerekening van overhead aan het taakveld 
riolering conform de financiële verordening naar rato van de verhouding directe personeelskosten. 
Dit leidt tot een stijging van de toe te rekenen kosten met € 1,5 miljoen. De kostendekkendheid van 
de afvalstoffenheffing bedraagt door die gewijzigde, hogere toerekening van overhead 78%. 

Kostendekkendheid Leges 

In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de leges uiteengezet, bij de directe kosten van 
het taakveld wordt de toe te rekenen overhead opgeteld en dit totaal wordt vergeleken met de 
baten van de leges. 

hoofdstuk 1 Bur erï'ke stand ë 77.124 € 63.796 E 62.794 44 6 

hoofdstuk 2 Reisdocumenten Nederlandse IdeMRekskaart E 155232 € 68.421 E 253.568 113 4 

hoofdstuk 3 F3' ew ï zen € 226.076 € 94.595 E 275.683 86,0% 

hoofdstuk 4 Verstrekldn en uR de Basis Re istratie ~rsonen E 14240 €12368 E 19.735 74,2 

hoofdstuk 9 Over' e ublielózaken Stadsbalie € 47.559 €15240 E 37.500 59 7% 

hoofdstuk 10 Gemeentearchief € 1.242 @ 191 @ 598 41,8% 

hoofdstuk 12 Lee standsw et € 2.483 € 382 E 2.375 82,9 

hoofdstuk 14 Stand laatsen € 76.589 ê 458 € 14.700 86,2% 

hoofdstuk 16 Kans len @ 7.947 E 1.222 € 6.018 65 6% 

hoofdstuk 17 Telecomrunicatie € 24.807 ê 21.448 € 45.500 98,4% 

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer €23.977 €20.811 @4.000 8,9% 

hoofdstuk 19 Diversen € 11.920 € 1.633 € 1.080 7,9 

Koatendekkin Ttta11 E 8D9.130 E 300.764 E 723.550 79,5% 

hoofdstuk 3 O evin sver unnin € 1.942.616 € 92.737 € 2.186.016 107 4 

hoofdstuk S Bestertmn sw ï ~ in en zonder actiefteilen € 50.296 € 43.458 € 67.375 71,9 

Kostandakkin Titelt E1.992.912 E135.595 E2.253.391 106,9% 

hoofdstuk 1 Fbreca € 10.596 E 1.629 € 4.5D4 36 8 

hoofdstuk 2 Or aniseren evenementen of markten E 63.575 € 9.775 €12.462 17,0 

hoofdstuk 3 Seksóedrï en E 795 € 122 € 331 36,1 

hoofdstuk 7 fOndero van E 1.589 € 244 € 1399 76,3 

hoofdstuk B U~ersen E993 €153 €773 67,5% 

Koatendekkin Tltel3 E77.549 E71.924 E79.489 2t,8% 

Koetandekkln totalaterlovantatiel E2.879.590 E448.283 E2.996.410 95,8% 

In onderstaande tabel staat het totaaloverzicht met de kostendekking per Titel. Hieruit blijkt dat 
tevens de kruissubsidiëring tussen titel 2 en titels 1 en 2. 

Kostendeldtin Trtel 7 €609.130 € 300.764 E 723.550 79,5% 

Kostendeldán Tdel 2 E 1.992.912 € 135.595 E 2253.391 1 D5,9% 

Kostendeldán Tdel 3 € 77.549 € 11.924 E 19.469 21,8% 

Knstendekkln totale tarlevantabel E 2.679.590 E 448.283 E 2.998.410 96,8% 
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Belastingdruk (woonlasten) 

Met de bovenstaande tarieven kan de vergelijking van de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en 
rioolheffing) tussen 2019 en 2020 worden gemaakt. 
Bij onderstaande vergelijking is uitgegaan van OZB voor een woning met gemiddelde waarde, 
afvalstoffenheffing voor een 2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner. 

2019 

OZB € 307 
Afvalstoffenheffing € 214 
Rioolheffing € 190 
Totaal woonlasten € 711 

2020 

OZB € 343 
Afvalstoffenheffing € 224 
Rioolheffing € 190 
Totaal woonlasten € 757 

Onderstaand een beeld van de lastendruk van Midden-Groningen 2020 in vergelijking met de 
omliggende gemeenten. Dit overcicht is gebaseerd op een woning met gemiddelde waarde, 
afvalstoffenheffing voor een 2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner Bron is 
COELO. De gegevens van de omliggende gemeenten hebben betrekking op 2019. Voor Groningen en 
Westerwolde zijn verschillende woonlasten meegenomen voor het gebied van hun 
herindelingsgemeenten, omdat krachtens de Wet arhi in 2019 alleen nog de ozb was 
geharmoniseerd. 

Tynaarlo € 294 C 146 € 166 € 606 

Stadskanaal € 274 C 191 € 192 € 657 

Groningen~Haren) € 328 € 111 € 224 € 663 

Aa en Hunze € 297 € 203 € 163 € 663 

Veendam € 330 € 279 € 82 € 691 

Groningen(Groningenj € 328 € 276 € 151 € 755 

Midden-Groningen 2020 € 343 € 224 € 190 € 757 

Pekela € 306 € 275 € 185 € 766 

Groningen (Ten Boer) € 328 € 248 € 203 € 779 

Loppersum € 227 € 217 € 346 € 790 

Westerwolde(Vlagtwedde) € 314 C 195 € 282 € 791 

Oldambt € 348 € 203 € 243 € 794 

Delfzijl € 274 € 260 € 261 € 795 

Westerwolde (Bellingwedde) € 314 € 207 € 331 € 852 

Appingedam € 359 € 270 € 232 € 861 

*)OZB voor een woning met gemiddelde waarde, afvalstoffenheffing2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/hewoner 

Kwijtscheldingsbeleid 

Zowel in Het Kompas als in het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen is benadrukt dat de 
belangen van een kwetsbare groep worden bewaakten armoede zoveel mogelijk wordt 
teruggedrongen. Kwijtscheldingsbeleid is één van de manieren waarop de lokale overheid dit 
streven gestalte kan geven. 

Die beleidsruimte is evenwel beperkt. De bevoegdheid van de raad beperkt zich tot: 
• Bepalen welke belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen 
• Het norminkomen waarmee getoetst wordt vaststellen tussen 909 en 100% van de 

bijstandsnorm 

• Kwijtschelding ook mogelijk maken voor de woonlasten van kleine ondernemers 
• De volledige AOW norm als norminkomen hanteren in plaats van de lagere AIO norm 
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Midden-Groningen 
sv 

M 



De netto kosten kinderopvang meewegen in de beoordeling van aanvragen van werkende 
eenoudergezinnen. 

De belastingen waarvoor in Midden-Groningen kwijtschelding verleend kan worden zijn de 
onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor het overige heeft Midden-
Groningen, aansluitend op de bestendige beleidslijn van de herindelingsgemeenten, de meest 
ruimhartige invulling gegeven aan de keuzemogelijkheden. Uw raad heeft daartoe op 22 maart 2018 
de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. Het Rijk schrijft dwingend voor 
hoe de gemeente de betalingscapaciteit en de vermogensvrijstelling van de aanvragers moet 
berekenen. Het college heeft daarnaast de bevoegdheid om nadere regels rond de beleidsuitvoering 
te geven. Die regels staan omschreven in de Leidraad Invordering 2019 en ook hierbij zijn de 
uitgangspunten van Kompas en coalitieakkoord leidend. 

De kwijtschelding wordt via geautomatiseerde toetsing voor een deel van de doelgroep direct 
geëffectueerd op de belastingaanslag. Zij zien dit op de aanslag staan. Een ander deel wordt 
beoordeeld aan de hand van een ingediende aanvraag. 
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