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Doel 
Om de begrote opbrengst conform de programmabegroting 2022 te behalen dient de 
verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2022 met terugwerkende kracht naar 
1 januari 2022 gewijzigd te worden vastgesteld.  
 
Voorstel 
De verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 1e wijziging vaststellen. 
 
Argumenten 
In de raadsvergadering van december 2021 is de verordening voor 2022 vastgesteld. Er is 
toen aangegeven dat de hoogte van de tarieven nog niet accuraat kon worden bepaald. Dit 
kwam doordat cluster belastingen achterstanden heeft opgelopen door de cyberaanval. 
Inmiddels zijn alle cijfers bekend en doorgerekend. Het verzoek is om de nieuw berekende 
tarieven met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 vast te stellen. 
 
Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen 
Voor OZB niet-woningen dient conform de programmabegroting een opbrengst van 
€ 3.525.072,-- te worden behaald. De percentages voor de berekening van de OZB 
niet-woningen moeten hierdoor als volgt worden vastgesteld: 
 Categorie niet-woningen eigenaren: 0,2599% (was 0,2674%); 
 Categorie niet-woningen gebruikers: 0,2264% (was 0,2370%). 
 
Onroerende-zaakbelastingen woningen 
Conform de programmabegroting dient een opbrengst van € 5.357.768,-- te worden behaald. 
Om dit bedrag te realiseren dient het percentage voor de berekening van de OZB woningen 
te worden vastgesteld op 0,1206% (was 0,1319%). 
 
Risico’s 
Indien de voorgestelde wijzigingen op de verordening niet wordt vastgesteld, blijft de eerder 
vastgestelde verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 van 14 december 2021 van 
kracht. De belastingen zullen dan naar de toen vastgestelde tarieven worden geheven 
waarbij de begrote opbrengst zal afwijken ten opzichte van de programmabegroting 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alternatieven 
Bij deze tarieven zijn de opbrengsten OZB in overeenstemming met de programmabegroting 
2022. Indien de tarieven niet conform het voorstel worden aangepast, ontstaat een afwijking 
ten opzichte van de begroting.  
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