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1. Inleiding 
 
In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw gemeente, 
over de periode 1 januari tot en met 30 september 2018.  
 
In de SLA zijn afspraken gemaakt over de opzet van de rapportage. Als gevolg van de vertraging in de 
ingebruikname van de belastingapplicatie zijn we op dit moment nog niet in staat aan alle vereisten te 
voldoen. We gaan er vanuit dat dit bij de volgende rapportage wel het geval zal zijn.  
 
De bestuurlijke aandachtspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is een jaarprognose van de 
opbrengst van het lopende heffingsjaar weergegeven. Deze zetten wij af tegen de oorspronkelijk begrote 
opbrengst, zowel in euro’s als in heffingseenheden. De opbrengst van de voorgaande jaren hebben wij in 
hoofdstuk 4 weergegeven, ook hier zetten we de begrote opbrengst (balansposten) af tegen een actuele 
prognose. In de tabellen vindt u de gesaldeerde belastingopbrengsten, dit betekent dat de 
verminderingen/vernietigingen zijn gesaldeerd met de opbrengsten.  
 
De voortgang van de invordering en het verloop van de debiteuren treft u aan in hoofdstuk 5. Tenslotte 
laten hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 de ontwikkeling en de voortgang van de afdoening van beroepen, klachten 
en kwijtschelding zien.  
 
 

2. Samenvatting 
 
De conversie en de in gebruik name van GouwIT heeft ons de afgelopen periode meer tijd gekost dan 
verwacht. Stap voor stap is de nieuwe applicatie in productie genomen. Op dit moment zijn de processen 
weer grotendeels in de lucht en wordt er hard gewerkt aan het wegwerken van de ontstane werkvoorraden 
in de te verwerken mutaties, bezwaarschriften en kwijtschelding. Een uitzondering hierop is de 
dwanginvordering. Deze zal de komende maanden worden opgestart. 
 
Sinds kort kunnen we weer bezwaren inboeken in het systeem en in behandeling nemen. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad. Bij de volgende rapportage 
rapporteren we over de voortgang. 
 
Ten aanzien van de prognose van de belastingopbrengsten worden de volgende  significante afwijkingen 
voorzien ten opzichte van de begroting: 
 
- OZB opbrengsten zijn € 750.000 hoger dan begroot 
- Logies belasting is € 680.000 hoger dan begroot. 
- Afvalstoffen- en riool heffing € 1.065.000 hoger dan begroot 
- Kwijtschelding € 697.000 hoger dan begroot 
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3. Belastingopbrengst 2018 
 

Belastingen:  Gemeente Groningen begroting begroting   opgelegd   prognose   prognose   prognose   verschil   % t.o.v. 

Opbrengsten heffingsjaar 2018 primitief 2018 actueel 2018   
t/m 

september 
  2018 1e kw   2018 2e kw   2018 3e kw   begroting/prognose   begroting 

  € €   €   €   €   €   €     

                             

Belastingen                            
Onroerende zaakbelastingen 65.974.000 65.974.000   65.680.971   65.720.000   65.974.000   66.474.000   500.000   0,76% 

Roerende zaakbelastingen 76.000 76.000   91.521   80.000   90.000   92.000   16.000   21,05% 

Afvalstoffenheffing  25.694.000   26.215.680   25.900.000   25.900.000   26.219.000   525.000   n.v.t. 

Begrafenisrechten 0 0   5.363   0   0   5.400   5.400   n.v.t. 

Marktgelden 0 0   2.712   0   0   2.800   2.800   n.v.t. 

Parkeerbelasting  2.550.000   1.742.214   2.550.000   2.550.000   2.510.000   -40.000   n.v.t. 

Hondenbelasting 816.000 978.000   969.366   820.000   978.000   1.028.000   50.000   6,13% 
Precariobelasting  652.000   170.962   652.000   652.000   190.000   -462.000   n.v.t. 

Rioolheffing  16.129.000   16.436.350   0   16.339.000   16.479.000   350.000   n.v.t. 

Leges  0 0   32.998   0   0   33.000   33.000   n.v.t. 

Evenementen 0 0   804   0   0   1.000   1.000   n.v.t. 

Logies/toeristenbelasting 0 0   26.558   0   0   27.000   27.000   n.v.t. 

                              

Totaal bruto belastingopbrengst 66.866.000 112.053.000   111.375.498   95.722.000   112.483.000   113.061.200   1.008.200   1,51% 

                              

Kwijtschelding en oninbaar                           n.v.t. 

Kwijtschelding -2.281.000 -2.281.000   -2.469.655       -2.500.000   -2.960.000   -679.000   29,77% 

Oninbaarheid -250.000 -250.000   -7.751       -250.000   -250.000   0   0,00% 

Totaal netto belastingopbrengst 64.335.000 109.522.000   108.898.092   95.722.000   109.733.000   109.851.200   1.008.200   1,57% 

Tabel 1: Belastingopbrengst in 2018 met betrekking tot heffingsjaar 2018  
 
Voor de opbrengsten afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, precariobelasting en rioolheffing zijn geen begrote bedragen opgenomen in de primitieve begroting 2018. Dit was de basis voor de 1e 
kwartaalrapportage 2018. Voor de 2e kwartaalrapportage is er overleg geweest met de gemeente Groningen over de werkwijze omtrent de begrote bedragen en zijn deze bedragen 
geactualiseerd voor de begroting 2018. Tevens wordt er een prognose afgegeven van deze opbrengsten over 2018. 
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De ontwikkeling van waarden 2018 op basis van objecten ziet er als volgt uit: 
 
Ontwikkeling waarden begroting   prognose   prognose % getaxeerd 

Opbrengsten heffingsjaar 2018 2018   2018 1e kw   2018 2e kw 2018 2e kw 

  objecten   waarde   objecten   waarde   objecten   waarde % 

Woningen                         

getaxeerde woningen  88928   14.345.557.000   99569   16.540.838.000   99.858   16.598.540.000   

nog te taxeren woningen  11.488   2.209.018.199   1.097   170.037.759   710   112.423.180   

totale waarde woningen      16.554.575.199       16.710.875.759       16.710.963.180 99,30% 

                          

Niet-woningen                         

getaxeerde courante niet-woningen 2.581        1.210.061.000    6.038   2.680.132.000   6.122   2.766.386.000   

nog te taxeren courante niet-woningen 3.691         1.644.263.733    170   182.335.872   84   40.317.550   

getaxeerde incourante niet-woningen 913         592.394.000    922   1.751.019.000   922   1.806.885.000   

nog te taxeren incourante niet-woningen 519   1.224.873.242   21   50.442.210   27   65.435.542   

totale waarde nw     4.671.591.975       4.663.929.082       4.679.024.092 98,40% 

                          

Verzorgingshuizen                          

getaxeerde verzorgingstehuizen 16   27.636.000   22   44.947.000   22   55.606.000   

nog te taxeren verzorgingstehuizen 6   18.677.388   0   0   0   0   

totale waarde verzorgingstehuizen     46.313.388       44.947.000       55.606.000 100,00% 
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Ontwikkeling waarden prognose   % getaxeerd 

Opbrengsten heffingsjaar 2018 2018 3e kw   2018 3e kw 

  objecten waarde % 

Woningen       

getaxeerde woningen  99.941 16.607.233.000   

nog te taxeren woningen  809 107.375.509   

totale waarde woningen    16.714.608.509 99,36% 

        

Niet-woningen       

getaxeerde courante niet-woningen 6.122 2.767.585.000   

nog te taxeren courante niet-woningen 96 40.346.192   

getaxeerde incourante niet-woningen 927 1.809.839.000   

nog te taxeren incourante niet-woningen 24 63.068.194   

totale waarde nw   4.680.838.385 97,79% 

        

Verzorgingshuizen        

getaxeerde verzorgingstehuizen 22 55.606.000   

nog te taxeren verzorgingstehuizen 0 0   

totale waarde verzorgingstehuizen   55.606.000 100,00% 
        

        

 
 
Tabel 2: Ontwikkeling van waarden in 2018 met betrekking tot heffingsjaar 2018 
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 4. Belastingopbrengst voorgaande jaren  

  totaal   totaal realisatie  verwachting nog    prognose   prognose   Verschil  % t.o.v.  

  balansposten   oude heffings- op te leggen    2018 2e kw   2018 3e kw   balansposten/ balansposten 
  31-12-2017 

  
jaren per 30-09-2018 

  
  

  
  

  
prognose   

  €   €     €   €   €   
                        

Belastingen                       

Onroerende zaakbelastingen 1.241.000   1.074.891 416.109   1.241.000   1.490.000   249.000 20% 

Roerende zaakbelastingen 6.000   21.924 76   6.000   20.000   14.000 233% 

Afvalstoffenheffing 0   177.010 -10   190.000   180.000   180.000 n.v.t. 

Begrafenisrechten 0   768 232       0   0 n.v.t. 

Marktgelden 0   0 0       0   0 n.v.t. 

Parkeerbelasting 418.000   457.461 539   418.000   460.000   42.000 10% 

Hondenbelasting 0   -4.329 0   0   0   0 n.v.t. 

Precariobelasting 0   362.025 -25   0   360.000   360.000 n.v.t. 

Rioolheffing 40.000   44.464 536   40.000   50.000   10.000 25% 
Marktbelasting 0   0 0               

Leges 0   15.085 -85   0   20.000   20.000 n.v.t. 

Logies/toeristenbelasting 1.167.000   1.815.857 144   1.667.000   1.820.000   653.000 56% 

                        

Totaal bruto belastingopbrengst 2.872.000   3.965.154 417.517   3.562.000   4.400.000   1.528.000 53% 

                        

  totaal   totaal realisatie          

  balansposten   oude heffings-         

  31-12-2017   jaren         

Kwijtschelding en oninbaar               

Kwijtschelding   -121.000    -166.574         

Oninbaar -459.000    -358.886         

Tabel 3: Belastingopbrengst in 2018 met betrekking tot voorgaande heffingsjaren . 
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Toelichting afwijkingen 
 
Onroerende zaakbelasting: 
We verwachten een ozb opbrengst van ongeveer € 750.000 euro boven begroting. De totale waarde- en 
volumeontwikkeling t.o.v. de begroting valt zowel voor de woningen, niet -woningen en verzorgingshuizen 
gunstiger uit. Ook de aanslagoplegging oude jaren laat een positief beeld zien.  
 
Op dit moment is er nog te weinig zicht op de effecten van de bezwaarafhandeling en gaan we voor de 
bezwaarafhandeling uit van een raming conform begroting,   
 
Hondenbelasting 
Vanaf 18 oktober 2018 worden controles op hondenbelasting in de gemeente Groningen uitgevoerd. Zeven 
controleurs gaan gedurende zeven weken huis-aan-huis langs om te controleren op het bezit van honden. 
Als gevolg van deze controle verwachten we een extra opbrengst van € 50.000. 
 
Roerende zaakbelasting: 
Op de opbrengst RZB verwachten we per saldo in 2018 en oude jaren een klein voordeel. 
 
Afvalstoffen-/ rioolheffing 
Op deze opbrengsten verwachten we per saldo in 2018 en oude jaren een voordeel van  € 1.065.000 als 
gevolg van extra aansluitingen. Hier staat een nadeel op de prognose van de kwijtschelding van € 689.000 
tegenover. 
 
Precario 
Op Precario verwachter we ongeveer € 100.000 lager uit te komen dan de begroting,  
 
Logies/toeristenbelastingen 
In 2018 zijn de aanslagen 2017 opgelegd. In 2017 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. 
Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van € 680.000. 
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5. Invordering 
 
5.1 Voortgang invordering 
  

Opgelegd bedrag Openstaand Openstaand SLA  Afwijking  

30-6-2018 30-6-2018 30-6-2018 
31-12-
2018 

  
 

€ € % % % 

2018 116.848.357 22.875.377 19,6 3,6 -16,0 

2017 119.584.600 2.143.233 1,8 1,3 -0,5 

2016 112.798.765 962.757 0,9 0,7 -0,2 

2015 109.630.499 510.524 0,5 0,4 -0,1 

Voorgaande jaren   764.365       

Totaal 458.862.221 27.256.257       

Tabel 4: Voortgang invordering 

 
Bovenstaande tabel geeft de voortgang van de invordering per kalenderjaar weer. 
 
Ruim 60% van de belastingschuldigen betalen hun aanslag met automatische incasso. Doordat de 
aanslagoplegging in 2018 later is gestart vertraagt ook de opbrengst van automatische incasso. Hierdoor zal 
in 2018 het percentage openstaande vorderingen achterblijven op de SLA zijn. In 2019 zullen de SLA 
doelstellingen wel gerealiseerd gaan worden. 
 
De dwanginvordering is eveneens vertraagd gestart. De GOUW-applicatie werkt inmiddels tot en met het 
versturen van de berichten herinneringen, aanmaningen en postdwangbevelen. De gehele beslagmodule is 
nog niet geactiveerd. Alle acties vanuit dwanginvordering vinden hierdoor vertraagd plaats met als gevolg 
dat in 2019 nog een groot deel van 2018 en 2017 zal moeten worden verwerkt. De maandelijks geplande 
invorderingsberichten zijn voor het eerst verstuurd vanuit de applicatie in juni dit jaar. Eind oktober is een 
tweede lichting verstuurd vanwege niet verwerkte mutaties van reacties op de eerste lichting in juni. We 
verwachten nu over te kunnen gaan op de regulier maandelijkse herhaling. Aantallen worden kleiner en 
daardoor beter behapbaar voor het klantcontactcentrum. In de loop van 2019 verwachten we verschil fors 
te kunnen verkleinen. 
 
In de periode 1 januari tot en met 30 september 2018 zijn 4.713 aanmaningen en 1.330 postdwangbevelen 
verzonden.  
 
 
5.2 Verloop belastingdebiteuren 
 

  1-1-2018 kohieren verminderingen kwijtschelding oninbaar overige ontvangsten 30-9-2018 

    
         

Vorige 
heffingsjaren 

7.521.761 4.483.739 493.376 166.574 358.886 7 5.206.056 5.780.601 

Heffingsjaar 
2018 

0 
112.438.285 1.054.609 2.470.012 7.751 - 1.270 87.431.527 

21.475.656 

Totaal 7.521..761 116.922.025 1.547.985 2.636.586 366.637 -1262 92.637.583 27.256.257 

Tabel 5: Verloop belastingdebiteuren 
 

Afdrachten 
 
Ontvangen eigen rekening 1.706.169 
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Voorschotten in tweede kwartaal  54.000.000 

Te verrekenen eerste half jaar 12.922.755 

Voorschotten in derde kwartaal  18.931.357 

  

  

Te verrekenen tot en met derde kwartaal 5.077.302 

 
92.637.583 

 
 
6.         Bezwaren 
 
6.1       Aantal ontvangen en afgehandelde bezwaren 
 
Het verloop van het aantal overige bezwaren over de periode 1 januari tot en met 30 september is als 
volgt: 
      2018 

      

Ontvangen 1 januari tot en met 30 
september 

    23.623 

Afgehandeld 1 januari tot en met 30 
september 

    7.206 

       

Tabel 7: Verloop bezwaren 

 
Bovenstaande aantallen zijn exclusief de automatisch gegenereerde bezwaren.  
Van de afgehandelde bezwaren zijn er 5.417 gegrond. 
 
Van de ontvangen bezwaren betreft 2.934 WOZ bezwaren. Deze worden in de volgende paragraaf verder 
toegelicht. 
 
 
6.2       Aantal ontvangen en afgehandelde WOZ bezwaren 
 
Het verloop van het aantal WOZ bezwaren over de periode 1 januari tot en met 30 september is als volgt: 
      2018 

      

      

Ontvangen 1 januari tot en met 30 september  2.934 

Afgehandeld 1 januari tot en met 30 september  434 

Tabel 6: WOZ bezwaren 

 
De bezwaren konden in het eerste half jaar nog niet in Gouw worden ingeboekt of afgehandeld. 
Momenteel zijn er daadwerkelijk 2.934 bezwaren ingeboekt en moeten er nog 316 documenten ingeboekt 
worden. Kanttekening hierbij is dat 1 bezwaar meerdere documenten kan bevatten, bijvoorbeeld door een 
meegeleverd schaderapport. 
 
Op dit moment hebben we nog geen informatie over de beschikte waarde of de waarde na het bezwaar. 
Daarnaast kunnen er nog WOZ bezwaren bij het KCC liggen die niet in de bovenstaande telling zijn 
opgenomen.   

6.3 Aantallen beroep 
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De gegevens tot en met het 3e kwartaal 2018 voor de beroepen gemeentelijke belastingen zijn hieronder 
opgenomen. De beroepen, hoger beroepen en cassatiezaken voor alle verschillende jaren van binnenkomst 
bij elkaar opgeteld.  
 
Verder vallen onder de gegronde beroepen ook de zaken waarin we een compromis hebben gesloten en 
twee gevallen waarin het beroep gegrond was, maar in ons voordeel uitviel. De beroepen die niet 
ontvankelijk zijn verklaard en degenen die door belanghebbende weer zijn ingetrokken, zonder 
behandeling, zijn onder ongegrond opgenomen. 

 

 
Tabel 7: beroepen gemeentelijke belastingen 

 

 
7. Klachten 
 
7.1 Aantal ontvangen en afgehandelde klachten, verloop klachten 
 
Het verloop van het aantal klachtendossiers over de periode 1 januari tot en met 30 september is als volgt: 
 
      2018 

      

Stand 1 januari      0 

Ontvangen tot en met 30 september  84 

Afgehandeld tot en met 30 september  -84 

       

Stand 30 september     0 

Tabel 8: Verloop klachten 
 
Dit betreft de klachten ontvangen en afgehandeld voor het gehele werkgebied van het Noordelijk 
Belastingkantoor. De ontvangen klachten hebben betrekking op meerdere heffingsjaren.  
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9. Kwijtschelding 
 
9.1 Aantal ontvangen en afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken 
 
Het verloop van de kwijtscheldingsverzoeken over de periode 1 januari tot en met 30 september is als 
volgt: 
 
      2018 

      

Ontvangen eerste half jaar     7.080 

Afgehandeld eerste half jaar     -4.776 

       

Tabel 9: Kwijtschelding 
 
De ontvangen kwijtscheldingsverzoeken betreft de kwijtscheldingsverzoeken die zijn ingeboekt in de 
periode 1 januari tot en met 30 september van 2018 betrekking hebbend op de gemeente Groningen. De 
verzoeken waarbij nog geen aanslag bekend was en de verzoeken die nog niet gekoppeld zijn aan een 
aanslag zijn niet meegenomen in deze cijfers. Daarnaast is de automatische kwijtschelding hierin niet 
meegenomen.  
 
De onderverdeling van de afgehandelde verzoeken van de gemeente Groningen is als volgt: 
 

    2018 

      

Aantal automatische kwijtschelding afvalstoffenheffing   9.216 

Aantal automatische kwijtschelding hondenbelasting   885 

Automatische kwijtschelding afvalstoffenheffing in euro's   € 2.201.512,82 

Automatische kwijtschelding hondenbelasting in euro's   € 64.321,77 

     

Aantal verzoeken handmatig toegewezen   2941 

Handmatig toegewezen in euro's   € 399.228,10 

Tabel 10: Onderverdeling afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken 

 
 


