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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de Verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2018 en de Verordening 
hondenbelasting 2018 vast te stellen; 

IL het besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad; 
III. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

IV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 
Op 1 januari 2018 start het Noordelijk Belastingkantoor met de uitvoering van de belastingtaken van 
Groningen en de drie noordelijke waterschappen. De belastingaanslagen van waterschappen en gemeente 
worden dan gecombineerd op één aanslagbiljet. Dit kan alleen als de belastingregels van waterschappen 
en gemeente op een aantal onderdelen geharmoniseerd worden. Inmiddels is de regeling van de 
betalingstermijnen geharmoniseerd (raadsbesluit van 8 november 2017, nr 5b). Maar op het punt van de 
berekening van de aanslag bij verhuizing in de loop van het jaar verschillen de Verordeningen 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting van de gemeente nog van die van de waterschappen. Wij stellen u 
voor om op dit punt de regeling van de waterschappen over te nemen. Een heffing naar rato van het 
aantal dagen In een jaar dat nog resteert (bij vestiging) of Is verstreken (bij vertrek) Is eerlijker dan de 
tijdsevenredige herleiding per maand die wij nu kennen. 

B&W-besluit d.d.: 19 december 2017 



Aanleiding en doel 

Groningen en de drie noordelijke waterschappen brengen per 1 januari 2018 hun belastingtaken onder In 
het Noordelijk Belastingkantoor. In verband hiermee hebben wij het afgelopen jaar enkele voorstellen tot 
harmonisatie van de belastingregels van waterschappen en gemeente aan u voorgelegd. Helaas is er bij 
deze harmonisatie één onderwerp over het hoofd gezien. Het gaat om de regels over aanvang of 
beëindiging van de belastingplicht - door bijvoorbeeld verhuizing - In de loop van het jaar. De regels over 
tussentijdse aanvang en beëindiging van de belastingplicht in de belastingverordeningen van de 
waterschappen (verontreinigings- en zuiveringsheffing) en die van Groningen (afvalstoffenheffing en 
hondenbelasting) lopen uiteen. Een eensluidende regeling In de belastingverordeningen van 
waterschappen en gemeente is nodig in verband met de combinatie van belastingen op één aanslagbiljet. 

Kader 

Verordening afvalstoffenheffing 2018 
Verordening hondenbelasting 2018 

Argumenten en afwegingen 

De verschillen tussen de regeling van de waterschappen en die van Groningen zijn hieronder weergegeven.  

Waterschappen 
De regeling in de verordeningen van de waterschappen Is simpel. Als de belastingplichtige vertrekt uit het 
gebied van het waterschap dan krijgt hij/zij een dagnauwkeurlge vermindering van de aanslag. En dat geldt 
ook als hij/zij in de loop van een jaar in het gebied van het waterschap gaat wonen. Hij/zij krijgt dan een 
aanslag vanaf de dag van vestiging. 

Gemeente Groningen 
De huidige regeling in Groningen Is minder fijnmazig. Daar geldt een tijdsevenredige herleiding per maand 
met de vijftiende van de maand als omslagpunt. Gedeelten van een maand worden niet meegerekend. Als 
de belastingplichtige voor de vijftiende van een maand vertrekt uit de gemeente dan krijgt hij per de eerste 
van die maand een vermindering van de aanslag. Vertrekt hij/zij na de vijftiende van een maand dan krijgt 
hij/zij vermindering per de eerste van de daaropvolgende maand. Ook bij vestiging in Groningen Is de 
vijftiende van de maand het omslagpunt. 

Voorstel voor harmonisatie 
Wij stellen u voor om In onze Verordening afvalstoffenheffing en Verordening hondenbelasting de regeling 
van de waterschappen op te nemen. Een heffing naar rato van het aantal dagen in een jaar dat nog resteert 
(bij vestiging) of is verstreken (bij vertrek) Is eerlijker en beter uit leggen dan een tijdsevenredige herleiding 
per maand. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Financiële consequenties 

Overige consequenties 

Afgehandeld en naar Datum 
archief 



Vervolg 

Uw besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



* * * O N T W E R P * * * 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
(6695698); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en w/ethouders van 19 december 2017; 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 226 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2018 en de Verordening 
hondenbelasting 2018 vast te stellen. 

Artikel I 

Artikel 7 van de Verordening afvalstoffenheffing 2018 luidt na wijziging als volgt: 

1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 
van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting naar 
tijdsevenredigheid verschuldigd. De dag van inschrijving in de Basisregistratie Personen geldt in 
dat geval als de datum waarop de belastingplicht aanvangt. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing naar tijdsevenredigheid van de verschuldigde belasting. De dag voor die van 
uitschrijving uit de Basisregistratie Personen geldt in dat geval als de datum waarop de 
belastingplicht eindigt. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar inzake een ander perceel belastingplichtig wordt. 

5. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 

Artikel II 

Artikel 7 van de Verordening hondenbelasting 2018 luidt na wijziging als volgt: 

1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in 
de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting naar 
tijdsevenredigheid verschuldigd. De dag van inschrijving in de Basisregistratie Personen geldt in 
dat geval als de datum waarop de belastingplicht aanvangt. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing naar tijdsevenredigheid van de verschuldigde belasting. De dag voor die van 
uitschrijving uit de Basisregistratie Personen geldt in dat geval als de datum waarop de 
belastingplicht eindigt. 



Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking 
en werkt terug tot en met 1 januari 2018. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van [datum]. 

De voorzitter, De griffier. 

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


