Technische vragen
Datum: 30 november 2021
Onderwerp: Technische heffingsverordening OZB 2022 en heffingsverordening marktgelden 2022
Graag zien wij de volgende vragen beantwoord:
Heffingsverordening OZB 2022:
1. Bij de OZB verordening zijn de percentages nog niet ingevuld. Is dit bij de besluitvorming in
de raad van 23 december wel het geval?
2. Bij de uitkering uit het gemeentefonds speelt de hoogte van de OZB tarieven een rol. Is het
mogelijk inzicht te krijgen in de hefboomwerking van deze tarieven? In hoeverre wordt een
verminderde belastingopbrengst door verlaging van de OZB tarieven gecompenseerd door een
stijging van de uitkering uit het gemeentefonds?
Heffingsverordening marktgelden 2022:
3. Bij de marktgelden artikel 3.4 wordt gesproken over het leveren van elektriciteit. Waarom is
dit per Ampère en niet zoals gebruikelijk per kWh?

Evert Offereins
VVD

Datum:2 december 2021

De beantwoording
Heffingsverordening OZB 2022
1. Ja, u krijgt voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 december de tarieven OZB aangereikt.
2. OZB-capaciteit in de verdeling van de algemene uitkering
De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt ook af van de
zogenoemde OZB-capaciteit van een gemeente. Het idee daarachter is: hoe meer geld een gemeente
aan onroerendezaakbelastingen kan binnenhalen, des te minder geld uit de algemene uitkering nodig
is.
De belastingcapaciteit is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaken in een gemeente (WOZwaarden). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe hoger de ‘OZB-aftrekpost’ bij
de verdeling van de algemene uitkering.
De tarieven die de gemeenten werkelijk in rekening brengen bij de gebruikers en eigenaren van
onroerende zaken spelen hierbij geen enkele rol. Dit betekent dat wanneer een gemeente de OZBtarieven verhoogt of verlaagt dat geen gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds
heeft. Alleen als de waarde verandert, door hertaxatie of door nieuwbouw of sloop, verandert de

algemene uitkering.
Heffingsverordening marktgelden 2022
3. Deze technische vraag wordt uitgezocht. Ook dit antwoord krijgt u voorafgaand aan de
raadsvergadering van 23 december aangereikt.

Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van
zijn of haar raadslidmaatschap.
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie
mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder.
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd.
Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen. Wanneer de vragen gaan over
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties.
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/wetenregelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-degemeenteraad/

