
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 20 januari 2020 Opsteller: Yvon Goedhart 

Zaaknr.: 2020-002502 Contactgegevens: yvon.goedhart@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: E. Drenth Stukken ter inzage: 

 

n.v.t 

    

Onderwerp: RKC Quick Scan onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende 

zaakbelasting) 

  

 

1. Voorstel 
1. Kennis te nemen van het rapport inzake het Quick Scan onderzoek naar de uitvoering 

van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting)door de rekenkamercommissie Midden-
Groningen en de daarin opgenomen conclusies en bevindingen. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie, het 
college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover op de hoogte te houden. 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari 2018 heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie 

(RKC) ingesteld. De RKC heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de 

gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de 

gemeente. De RKC heeft een quick scan onderzoek uitgevoerd naar de wijze van uitvoering van de 

Wet onroerende zaak belasting (WOZ). De RKC heeft een uitgebreide aanbiedingsbrief geschreven 

gericht aan de raad. Deze is als bijlage bijgevoegd. 

 

3. RKC Quick Scan onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting) 

De rekenkamercommissie  heeft een quick scan onderzoek uitgevoerd naar de WOZ met als 

hoofdvraag : 

Hoe kan de (kwaliteit van) de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken WOZ in de 

gemeente Midden-Groningen worden beoordeeld? 

 

De RKC heeft daartoe relevante beleidsdocumenten opgevraagd en bestudeerd en een verdiepend 

interview uitgevoerd met de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Groningen. Vervolgens 

heeft de RKC een rapport met bevindingen opgesteld. Het rapport met bevindingen is vervolgens 

aan het college voorgelegd voor een bestuurlijke reactie, deze is als bijlage aan het rapport 

toegevoegd. 
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In het rapport wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het onderzoek en het 

rapport. Daarnaast worden hierin de belangrijkste bevindingen vermeld met daarbij de 

aanbevelingen van de RKC aan de raad. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 

aanbevelingen en vanuit haar kaderstellende rol het college op te dragen deze aanbevelingen uit te 

voeren en de raad hiervan op de hoogte te houden.  

Graag verwijs ik u hierbij naar het rapport van de RKC. 

 

4. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

Burgemeester en griffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

De burgemeester 

A. Hoogendoorn 

 

 

De griffier, 

F.M. Bouwman 

 

 

Bijlagen: 

 RKC rapport quick scan uitvoering WOZ Midden-Groningen 

 Bestuurlijke reactie RKC rapport uitvoering WOZ 
 

 

 

 


