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Onderdelen presentatie



Is de uitvoering van de Wet Onroerendezaakbelasting (WOZ) 

op orde?
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Onderzoeksvraag



•Circa 32.000 aanslagen: 18 miljoen OZB (op 208m) 

~~ € 562

•Bezwaren: 645 – 2% - gelijk met landelijk gemiddelde

•Waardeontwikkeling 2017-2018:
•Gemiddelde (7,9%) gelijk met landelijk gemiddelde 
8,3%
•50% lagere waardeontwikkeling
•15% vergelijkbare waardeontwikkeling
•35% hogere waardeontwikkeling 
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Bevindingen - 1



•Kwaliteitsoordeel toezichthouder Waarderingskamer 
(kwaliteit taxatie, administratie, beschikking, proces)
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Bevindingen - 2

Waardeoordeel Aantal gemeenten

Dringend verbeteren 0

Op onderdelen 
verbeteren

17

Voldoende 105  Score MG

Goed 167

Goed over meerdere 
jaren

66
65%

Verbeterpunten: 
• gegevensbestanden optimaliseren, controles op 

verkoopwaarde en WOZ-waarde;
• Verbeterplan geeft voldoende waarborg om <2 jaar 

‘GOED’ te scoren



•Aanschaf nieuw softwaresysteem Heffing en Inning 

belastingen en uitvoering wetten BAG (basisregistratie adressen 

en gebouwen) en WOZ.

•Aanbesteding okt 2019 gestart, invoering sep 2020;

•Aanbestedingsdocument beoordeeld: geeft zeer 

gedegen indruk en vertrouwen in succesvolle 

invoering.
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Bevindingen - 3



•Nieuwe ontwikkelingen: taxatie volgens NGO (netto 

oppervlakte), MG treft voorbereidingen invoering per 2022;

•Controle op interne beheersing door interne control: 

voldoende scherpte waargenomen, geen noemenswaardige 

bevindingen;

• Aandachtspunt coll. toetsing bij kwijtschelding en AVG dossiers;

•Leesbaarheid informatiefolder: A1-A2-B1-B2-C1-C2
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Bevindingen - 4

MG



•De uitvoering van de Wet WOZ in MG is goed op orde;

•Het verbeterplan + invoering nieuw softwaresysteem 

geeft voldoende waarborg om binnen twee jaar te kunnen 

groeien van score: voldoende  goed;

•Omvang cluster WOZ (3 fte) niet robuust/kwetsbaar.
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Conclusie



•Neem WOZ kwaliteitsdoelen op in begroting;

•Schrijf WOZ folder op B1 taalniveau;

•Vraag college om tussenrapportage verbeterplan n.a.v. 

waarderingskamer;

•Denk na over wenselijkheid/noodzaak regionale 

samenwerking WOZ;

•Denk na over gewenst kwaliteitsniveau (voldoende/goed) in relatie tot 

kosten.
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Aanbevelingen
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Deel II
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Onderdelen presentatie



Is het tarief van de rioolheffing MG kostendekkend?
(is het tarief niet te hoog / te laag?)
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Onderzoeksvraag



•Tarieven geharmoniseerd: € 190 per aansluiting;

•Financiële reserve GRP toereikend om tarief komende 

jaren (tot 2023) gelijk te kunnen houden;

•Kostendekkendheid (voor/na herindeling) op ca. 100%;

•Toegerekende kosten MG conform wettelijk kader. 
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Bevindingen - 1



•Begroting en gerealiseerde kosten vertonen afgelopen 

jaren geen bijzondere afwijkingen;

•Tarief MG ligt in de buurt van provinciaal gemiddelde;

•Op basis van ‘theoretische afschrijving’ moet tarief 

stijgen van € 190 tot ca. € 300 in periode 2023-2031. 
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Bevindingen - 2



•Het tarief van de rioolheffing MG is kostendekkend;

•De financiële voorziening is toereikend om het tarief tot 

2023 gelijk te kunnen houden;

•Zonder bijsturingsmaatregelen noodzakelijk om tarief in 

de periode 2023->2031 te verhogen van € 190 naar € 300.
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Conclusie



• Investeer in gedragsbeïnvloeding om riool minder te belasten;

•Maak keuzes in het (al dan niet) ‘onderscheid’ maken bij onderhoud 

en vervanging tussen verschillende gebieden (woonwijken, bedrijventerreinen, dorpen 

en buitengebied);

• Voer het gesprek over ‘risico-gestuurd beheer’. Nu wordt 20% minder 

geïnvesteerd dan de ‘theoretische’ vervanging. In de praktijk blijkt 

een verlaging tot 35% mogelijk, risico: budgetoverschrijding bij 

tegenvallers.
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Aanbevelingen
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