
 

 

 

Rekenkamercommissie  

Midden-Groningen  

Quick Scan OZB 

 

Aan:  

De leden van de gemeenteraad; 

De leden van het college van burgemeester en wethouders;  

De gemeentesecretaris; 

De griffier; 

van de gemeente Midden-Groningen. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een Quick Scan uitgevoerd naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting). 

In deze rapportage ontvangt u de uitkomsten van de Quick Scan. 

 

 

 

Midden-Groningen 

19 november 2019 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

 

drs. M.G. Poorthuis MPM 

mr. R. Afman   
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mr. Y. Goedhart, ambtelijk secretaris 

 



 

 

 

Uitkomsten Quick Scan OZB. 
 

Toelichting op de Quick Scan onderzoeksmethode 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: rekenkamer) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

rekenkamer onderzoek uit naar het gevoerde beleid. De rekenkamer heeft ten aanzien van dit 

vraagstuk een Quick Scan uitgevoerd. Bij een Quick Scan wordt onderzoek uitgevoerd naar 

een vraagstuk, waarbij een beknopte onderzoeksvraag wordt gehanteerd. Het voordeel van 

een Quick Scan is de kortere doorlooptijd van het onderzoek. Bij een Quick Scan wordt het 

onderzoek door de leden van de Rekenkamer zelf uitgevoerd, zo worden geen extra externe 

kosten gemaakt. Het nadeel van een Quick Scan is dat het onderzoek minder breedte en 

diepgang heeft. Naar aanleiding van een Quick Scan is altijd een verdiepend onderzoek 

mogelijk als daar aanleiding toe is. Door de onderzoeksmethode Quick Scan toe te passen kan 

de rekenkamer capaciteit en rekenkamerbudget gericht inzetten. 

Onderzoeksvraag 

Hoe kan de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ worden beoordeeld? 

 

Bevindingen 

Aanslagen en WOZ opbrengsten: 

Midden-Groningen legt jaarlijks ca. 32.000 WOZ aanslagen op, hiermee wordt 18 miljoen 

euro aan OZB inkomsten binnen gehaald op een totaal van 208 miljoen aan inkomsten. Dat is 

gemiddeld € 562 euro opbrengst per WOZ aanslag.  

De uitvoering van de WOZ wordt uitgevoerd door het cluster WOZ (met inbreng van het 

cluster gegevensbeheer) en de heffingsambtenaar van het Team belastingen. De ambtelijke 

inzet bedraagt ca. 5 fte.   

 

Bezwaren: 

Over het aanslagjaar 2019 heeft de gemeente 645 bezwaren ontvangen, dat is 2% op het totaal 

aantal aanslagen. Het landelijke percentage ontvangen bezwaren bedraagt 2% (bron: 

Waarderingskamer), Midden-Groningen scoort daarmee gelijk met het landelijk gemiddelde.  

 

 



 

 

 

Waardeontwikkeling: 

Voor het aanslagjaar 2019 wordt de waarde per 1 januari 2018 gehanteerd. Over de periode 

2017  2018 is in Midden-Groningen sprake van WOZ waardeontwikkeling van 7,9%. 

Midden-Groningen loopt daarmee in de pas met de gemiddelde landelijke 

waardeontwikkeling van 8,3%. De waardeontwikkeling van 7,9 % is het gemiddelde 

percentage, sommige objecten zijn minder gestegen en sommige objecten zijn meer in waarde 

gestegen. Circa 15 % van het woningbestand valt binnen de bandbreedte van de gemiddelde 

landelijke stijging, 50% van de objecten in Midden-Groningen kent een lagere 

waardeontwikkeling en ruim 30% kent een hogere waardeontwikkeling dan het landelijk 

gemiddelde. De waardeontwikkeling in Midden-Groningen ligt wel boven de gemiddelde 

waardeontwikkeling in geheel Noord-Nederland.  

 

Kwaliteitsbeoordeling door de toezichthouder Waarderingskamer: 

De Waarderingskamer is de landelijk toezichthouder die toeziet op de kwaliteit van de 

uitvoering van de Wet WOZ. De waarderingskamer ziet toe op de kwaliteit van de 

totstandkoming van de waardetaxatie, de administratie, beschikking en het proces. De 

waarderingskamer spreekt jaarlijks een kwaliteitsoordeel uit, gemeenten kunnen gewaardeerd 

worden in één van de vijf kwaliteitscategorieën: 

 

Waardeoordeel Kwaliteitssterren Aantal gemeenten 

Moet dringend verbeterd worden * 0 

Moet op onderdelen verbeterd worden ** 17 

Voldoende *** 105  MG 

Goed **** 167 

Goed over meerdere jaren ***** 66 

 

Midden-Groningen heeft over 2018/2019 een waardeoordeel van drie kwaliteitssterren 

(voldoende) ontvangen, 65% van de gemeenten scoort hoger.  

Hierbij moet bedacht worden dat de kwaliteitsbeoordeling beïnvloed wordt door het proces 

van herindeling. De voormalige gemeenten hadden verschillende systemen van waarde 

taxatie. De Waarderingskamer heeft geconstateerd dat een aantal essentiële zaken nog niet op 

orde is en geoptimaliseerd moet worden. Zo is het nodig om op onderdelen de bestanden met 

gegevens te optimaliseren.. Verder is het nodig om controles uit te voeren van de 



 

 

 

verkoopcijfers ten opzichte van de WOZ-waarden. Door de afdeling belastingen is een 

actieplan uitgewerkt met concrete acties en tijdspad, het actieplan geeft een goede indruk. De 

afdeling heeft de ambitie om over twee jaar vier kwaliteitssterren te willen behalen.  

 

Aanschaf nieuw systeem (software) voor heffing en inning belastingen: 

De gemeente staat op het punt om een nieuw softwaresysteem aan te schaffen voor de heffing 

en inning van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wetten BAG en WOZ. 

Daartoe is medio oktober 2019 een aanbestedingsprocedure gestart die voorziet in de levering 

en implementatie van het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem moet 1 september 2020 

operationeel zijn. Voor de aanbesteding is een zeer uitvoerig bestek van aanbesteding 

uitgewerkt. Het aanbestedingsdocument geeft een gedegen indruk.  

 

Nieuwe ontwikkelingen: wetswijziging NGO en zonnepanelen: 

De Waarderingskamer heeft besloten dat het taxeren van woningen op basis van netto gebruik 

oppervlakte (NGO) verplicht wordt. Deze werkwijze moet 1 januari 2022 zijn ingevoerd. 

Midden-Groningen is bezig dit te implementeren.   

Zonnepanelen tellen mee voor de WOZ-waarde en dus ook voor de ozb-aanslag. De Tweede 

Kamer heeft een motie aangenomen om zonnepanelen uit de ozb houden, omdat 

huiseigenaren anders gestraft worden voor het verduurzamen van de woning. Dit moet in de 

toekomst worden ingevoerd.  

 

Interne dossiercontrole t.b.v. jaarrekening: 

Door de control afdeling worden controles uitgevoerd op de interne procesbeheersing. De 

interim controle wijst uit dat de basis op orde is, er zijn geen noemenswaardige bevindingen. 

Er zijn wel aandachtspunten zoals: collegiale toetsing kwijtschelding, aandacht voor AVG bij 

dossiervorming,   

 

Leesbaarheid bijsluiter gemeentelijke belastingen: 

De gemeente gebruikt een informatiefolder die met de aanslag wordt meegestuurd. In de 

informatiefolder is informatie en uitleg opgenomen over de gemeentelijke belastingen. De 

tekst in de informatiefolder is getest op leesbaarheid, daarbij hebben wij gekeken naar het 

taalniveau. Er zijn zes taalniveaus te onderscheiden: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2. Taalniveau 

A1 betreft eenvoudig leesbare tekst, C2 is een niveau voor zeer taalvaardige mensen.  



 

 

 

80% van de bevolking begrijpt teksten die op B1 niveau zijn geschreven. Het schrijven van 

teksten op B1 niveau wordt over het algemeen gezien als een gewenst taalniveau om in 

begrijpelijk taal met burgers te communiceren. Er zijn via internet tools (programma’s) 

beschikbaar om het taalniveau van een tekst te testen. Wij hebben enkele stukjes tekst uit de 

informatiefolder Midden-Groningen getest op het taalniveau. Daar kwam een gemiddelde 

score uit van taalniveau B2.  

Overigens is het soms moeilijker om op een lager dan een hoger taalniveau te schrijven, dat 

vraagt om gewenning. De tekst in deze paragraaf van dit rapport is getest en voldoet (ook) 

niet aan het gewenste taalniveau B1. 

 

Conclusies 

Kort gezegd is de conclusie dat de basis van het proces van uitvoering van de Wet WOZ goed 

op orde is. De acties uit het verbeterplan, de sturing van het cluster en de invoering van het 

nieuwe software systeem vormen voldoende waarborg dat Midden-Groningen over één tot 

twee jaar de score “goed” zal ontvangen van de Waarderingskamer. De omvang van de cluster 

WOZ is met 3 fte’s niet erg robuust en brengt de nodige kwetsbaarheid met zich in geval van 

personeelsverloop of uitval.  

 

Aanbevelingen 

Wij doen de volgende aanbevelingen: 

 Neem in de begroting / jaarrekening kwaliteitsparameters op om de uitvoering van de 

Wet WOZ in te toekomst te kunnen blijven sturen / volgen (bijvoorbeeld: gewenst 

kwaliteitsoordeel Waarderingskamer, streefgetal aantal bezwaren, afhandeltermijn 

bezwaren); 

 Doe een poging om de informatiefolder WOZ op taalniveau B1 te schrijven; 

 Wij adviseren de raad - om het college te verzoeken - de raad over een jaar te 

informeren over de voortgang van het verbeterplan n.a.v. de aanbevelingen van de 

Waarderingskamer en de voortgang invoering taxaties volgens NGO; 

 Tijdens het interview hebben wij ook gesproken over de wenselijkheid om te komen 

tot regionale samenwerking m.b.t. de uitvoering WOZ. Daartoe bestaat nu nog geen 

ambitie. Hoewel daar nu nog niet direct een aanleiding toe is, is dit wellicht een vraag 

waarover de raad een keer zijn gedachten kan laten gaan.  



 

 

 

 Het streven is om van kwaliteitsoordeel “voldoende” te groeien naar kwaliteitsoordeel 

“goed”. Het is wenselijk om te streven naar een hoger kwaliteitsniveau. De 

veronderstelling is dat dit “budgetneutraal” kan, dat is echter niet onderbouwd. De 

raad kan overwegen om – in algemene zin – nog eens te laten kijken naar 

kwaliteitsniveaus van dienstverlening in relatie tot de kosten.  

 

Ambtelijk wederhoor. 

Nadat de rekenkamer haar rapportage heeft uitgewerkt is ambtelijk wederhoor toegepast op de 

juistheden van alle feiten, het wederhoor heeft niet tot discussie geleid. 

 

Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders. 

De bestuurlijke reactie van het college is bijgevoegd. 

 

Nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het college van burgemeester en 

wethouders. Het stemt ons positief dat het college waardering heeft voor het uitgevoerde 

onderzoek en onze aanbevelingen overneemt. Ons onderzoek werd mogelijk gemaakt door de 

zeer coöperatieve opstelling van betrokken ambtenaren, waarvoor onze dank. De uitkomsten 

van dit onderzoek sluiten goed aan op de presentatie van de Waarderingskamer op 23 januari 

2020. De Rekenkamer zal het onderzoek tijdens de raadscommissie op 13 februari 2020 nader 

toelichten. 

 

Bronvermelding 

 Raadsbrief 3 juni 2019 over uitvoering WOZ (als bijlage bijgevoegd) 

 Brief van gemeente aan Waarderingskamer over verbeterplan 

 Bronnen Waarderingskamer 

 Verslagen interne controles 

 Interview ambtelijk 

 Overzicht marktontwikkelingen 

 Overzicht bevindingen Waarderingskamer + actielijst 

 

 

- Einde rapport - 


