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1. Voorstel 

1. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 

2018 

 

2. Inleiding 

In september 2017 hebben de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde de kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen vastgesteld.  

De besluiten die in de kadernota zijn genomen zijn verwerkt in de programmabegroting 2018. Als 

gevolg hiervan kunnen de tarieven voor de Onroerendezaakbelastingen (OZB) door uw raad worden 

vastgesteld. Dit moet volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) gebeuren vóór 1 april 

2018.  

In de programmabegroting 2018 is gerekend met de tarieven zoals die golden in 2017 in de 

gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hiermee sluit de gemeente Midden-Groningen aan bij het 

gemiddelde OZB tarief dat in 2017 geheven werd in de provincie Groningen. Om de nieuwe 

gemeente te laten starten met een solide en sluitende begroting wordt voorgesteld om aan te 

sluiten bij het OZB tarief, dat nu door gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt gehanteerd.  

In het coalitieakkoord is afgesproken dat een fonds zal worden gecreëerd voor MKB bedrijven in 

Slochteren ter compensatie van de relatief grote stijging van het OZB-tarief voor ondernemers in 

dit gebied. Op basis van de opgedane ervaringen zal dit na 2019 worden geëvalueerd. Het college 

heeft aangegeven dat het verschil in OZB tarieven tussen woningen en niet-woningen niet groter 

wordt.   
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De grondslag van heffing van OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Deze 

WOZ-waarde dient volgens de Wet WOZ jaarlijks te worden vastgesteld. De waarden die van 

toepassing zijn in het belastingjaar 2018 zijn bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2017.   

Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen OZB. Hiernaast betalen gebruikers van niet-

woningen ook OZB. Gebruikers van woningen (huurders) betalen geen OZB aangezien deze belasting 

vanaf 2006 is afgeschaft. De gemeente heeft de mogelijkheid om voor woningen en niet-woningen 

verschillende tarieven te hanteren. Dit is vastgelegd in artikel 220f Gemeentewet. Per 

afzonderlijke belasting kan het tarief worden vastgesteld op een percentage van de 

heffingsmaatstaf (de WOZ-waarde). De Raad is vrij om keuzes te maken ten aanzien van de hoogte 

van het percentage dat bij de OZB wordt gehanteerd. Hiervoor geldt geen opbrengstlimiet. 

Op landelijk niveau is een plafond vastgesteld voor de  hoogte  van de opbrengsten van de OZB. Het 

gaat hier om de zogeheten macronorm. Hij wordt gehanteerd als graadmeter die bepaalt met 

hoeveel procent de totale OZB opbrengst (op begrotingsbasis) van alle gemeenten in Nederland 

mag stijgen. De Minister van Financiën heeft deze macronorm voor 2018 bepaald op 3,1%. De 

macronorm speelt op individueel niveau over het algemeen geen rol aangezien deze geen 

betrekking heeft op individuele ontwikkelingen bij de gemeente maar op het landelijke cijfer van 

de ontwikkeling van de OZB. 

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de in de programmabegroting 2018 

opgenomen gewenste opbrengst OZB en de getaxeerde WOZ-waarden van de woningen en niet-

woningen in het WOZ-tijdvak 2018.  

Totale WOZ-waarde 2018 Midden-Groningen  

Woningen eigenaar  €              4.182.160.990  

niet-woningen eigenaar  €              1.173.214.868  

niet-woningen gebruiker  €              1.024.714.724  

  

Berekende OZB tarieven 2018 

De tarieven onroerende zaakbelastingen 2018 dienen op grond van het vorenstaande als volgt te 

worden vastgesteld (het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf).                                                                                                                                                                                     
a. de gebruikersbelasting    0,2978 %      
b. de eigenarenbelasting, voor onroerende zaken 

1. die in hoofdzaak tot woning dienen   0,1798 %  
2. die in hoofdzaak niet tot woning dienen  0,3711 %  
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3. Bevoegdheid van de raad 

Vaststellen van de Verordening OZB is een bevoegdheid van de Raad.  

4. Kanttekeningen en risico’s 

In overeenstemming met de Wet Arhi dient de Verordening vóór 1 april 2018 door de raad te 

worden vastgesteld. 

5. Financiële paragraaf 

De te bepalen OZB-tarieven zijn afhankelijk van de gewenste OZB-opbrengsten en getaxeerde WOZ-

waarden van de woningen en niet-woningen. Bij de herwaardering 2018 is gebleken dat in de 

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde geen sprake is van een 

gelijklopende waardeontwikkeling. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een aantal 

kwaliteitscontroles waarvan als gevolg zich nog waarde-correcties kunnen voordoen en het 

totaalvolume aan waarden nog kan wijzigen. Dit heeft naar verwachting geen invloed op de 

tarieven. 

6. Communicatie 

Het raadsbesluit tot vaststelling van de belastingverordening wordt gepubliceerd in het weekblad, 

www.overheid.nl, en op de gemeentelijke website. Verder zal er in april 2018 een publicatie 

verschijnen over de gemeentelijke belastingheffing in 2018.  

Onroerende 

zaakbelastingen 

Tarieven 

Menterwolde 

2017 

Tarieven 

Hoogezand-

Sappemeer 

2017 

Tarieven 

Slochteren  

2017 

Tarieven 

Midden-

Groningen 2018 

 

Eigenaar woning 

 

0,1745% 

 

0,1798% 

 

0,1390% 

 

0,1798% 

 

Eigenaar niet-

woning 

 

 

0,3368% 

 

 

0,3711% 

 

 

0,1949% 

 

 

0,3711% 

 

Gebruiker niet-

woning 

 

 

0,2695% 

 

 

0,2978% 

 

 

0,1572% 

 

 

0,2978% 
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7. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De belastingverordening is opgesteld in overeenstemming met de modelverordening van de VNG. 

Daarnaast is deze in overeenstemming gebracht met de meest actuele wet- en regelgeving.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

R.W. Munniksma 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 OZB-Verordening. 

2 Overzicht lastenontwikkeling. 

 
 

 

 

  

 

 

 


