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Onderwerp
Brief aan de Minister van Financiën mbt. Verlaging provinciale opcenten op de

motorrijtuigenbelasting 201 8

Publiekssamenvatting
Provinciale Staten hebben in de vergadering van 8 november 2017 besloten de Verordening op

de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting aan te passen. De

aanpassing betreft een verlaging van de opcenten van 91 ,4 naar 90,4. Door dit besluit neemt de

lokale belastingdruk voor inwoners en bedrijven in de Provincie Zuid-Holland af. Gedeputeerde

Staten hebben de brief aan de Minister van Fínanciën hieromtrent vastgesteld.

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de minister van Financiën waarin het besluit van Provinciale

Staten van 8 november 2017 wordt meegedeeld om de provinciale opcenten op de

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting te verlagen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de brief aan de Minister van

Financiën mbt. Verlaging provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen
20171108 brief aan Minister van Financiën inzake verlaging opcenten (4).docx

taraaf voor agendering

3ehandelend ambtenaar E.R. van Eiinsbergen qkkoord

\mbtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Heemskerk - van Leeuwen, JH iigitaal

3estuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

)rovinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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I Toelichting voor het Gollege

PS heeft in de vergadering van 08-11-2017 , middels StatenbesluitT04S, besloten tot verlaging

van de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

De Minister van Financiën moet worden geÏnformeerd over het Statenbesluit.

Middels de bijgevoegde brief vindt het informeren plaats.

De brief moet worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter van GS

Financieel en fiscaal kader

- De consequenties ( ter grootte van € 3,5 miljoen ) van de verlaging van de heffing van de

opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zijn verwerkt in de door PS d.d. 08-11-

2017 vastgestelde begroting 2018. De verlaging komt ten laste de algemene reserve. Programma

5 / algemene middelen / algemene reserye.

De ondertekening van de brief aan de Minister van Financiën heeft geen financiële

consequenties.

Juridisch kader

- Er zijn geen juridische consequenties aan het ondertekenen van de bijgevoegde brief

verbonden.

2 Proces

Na ondertekening van de brief wordt deze verzonden aan de Minister van Financiën.

3 Communicatiestrategie

Het Statenbesluit 7045 van PS wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad
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