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Project:   Transitie belastingsamenwerking 2020 

 

 

 

Projectnaam: 

 

Transitie belastingsamenwerking  

 

Status 

 

 

 

Groen, loopt op schema om gewenst resultaat te  

bereiken. Geen problemen voorzien qua doorlooptijd, 

financiën, capaciteit, kwaliteit. 

 

 

 

 

Oranje, dreigende problemen bij ongewijzigde situatie.  

 

 

 

 

Rood, ingrijpen noodzakelijk om een goede afloop  

mogelijk te maken. 

 

 

 
Afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie. 

  

  
 

Doorlooptijd: 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

Ambtelijk opdrachtgever: 

Juli 2020 t/m december 2020 

Anita Vlam 

Simone van der Marck 

Projectleider: 

 

 

 

Rapportageperiode:  

Transitie ANG, Michiel Vunderink 

Projectleider Samenwerking Veenendaal, Klaas Meijer 

 

 

juli 2020. 

  

Samenvatting project 

Met ingang van 1 juli 2020 heeft de gemeente Woudenberg in afstemming met de 

gemeente Veenendaal de uitvoering van de belastingtaak overgedragen van de 

gemeente Scherpenzeel naar het transitieteam van ANG.  

De taak van dit transitieteam is om de huidige belastingadministratie te laten  

voldoen aan de door de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder) en 

bijbehorende wetgeving vastgestelde kwaliteitseisen en voorgeschreven 

noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen.  En dat de aard en inrichting van de 

belastingadministratie in lijn is gebracht met de aard en inrichting van de 

belastingadministratie van de gemeente Veenendaal. Dit om de conversie van de 

Woudenbergse belastinggegevens binnen de administratie van Veenendaal 

technisch te kunnen laten slagen. Zodat de gemeente Veenendaal  de belastingtaak 

per 1-1-2021 kan  overnemen.    

 

Uitgangspunt bij deze werkzaamheden zijn de gemaakte afspraken in de 

onderliggende offertes op basis waarvan de gemeenteraad van de gemeente 

Woudenberg budget beschikbaar heeft gesteld in de raadsvergadering van 2 juli 

2020.  Naast de werkzaamheden in de transitiefase lopen processen vanuit het 

oorspronkelijke plan van aanpak door (ICT, overname personeel, juridisch – 
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samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst). Vanwege het 

uittreden van Scherpenzeel wordt het plan van aanpak voor dit deel aangepast. In 

de voortgangsrapportages vanaf september 2020 wordt ook over deze onderdelen 

gerapporteerd.  

 

In totaal is voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en alles wat 

samenhangt met de overgang naar Veenendaal een budget beschikbaar van           

€ 776.366, conform raadsbesluit d.d. 2 juli jl. Dit budget betreft, conform het 

aangenomen amendement, de maximale kosten.  

 

Deze voortgangsrapportage richt zich in juli en augustus primair op de uitvoering en 

transitie van de belastingtaak in 2020 onder regie van ANG.  
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1. Voortgang activiteiten rapportageperiode  

Situatie voor 15 juli 

Het transitieteam van ANG per 1 juli jl. gestart met de werkzaamheden. Omdat door het uittreden van Scherpenzeel uit de samenwerking en het 

standpunt van  Scherpenzeel om direct te werken in een gesplitste database was sprake van belemmeringen voor de uitvoering van de werkzaamheden 

voor het gehele woudenbergse belastingteam.  Gemeente Scherpenzeel zou zorg dragen dat de splitsing tijdig was gerealiseerd en volledig operationeel 

beschikbaar werd gesteld. De gemeente Scherpenzeel treedt in deze op als opdrachtgever richting de softwareleverancier. Op basis van deze afspraken 

zijn alle medewerkers van het transitieteam ingepland voor de opdracht.  

Slechts enkele dagen voor de start kwamen de eerste signalen dat de gemeente Scherpenzeel niet conform de gemaakte eigen afspraken, de database 

beschikbaar kon stellen aan de gemeente Woudenberg in casu het transitieteam. Hierop is door zowel de gemeente Veenendaal als de gemeente 

Woudenberg aangegeven dat eventuele gevolgschade hiervan in rekening wordt gebracht bij de gemeente Scherpenzeel. Deze gevolgschade bestaat uit 

uren van medewerkers van het transitieteam die niet of niet volledig kunnen werken vanaf 1 juli, de benodigde inzet in het operationeel krijgen van de 

gesplitste database door de applicatiebeheerder van het transitieteam en de extra inzet van ICT-Veenendaal. 

Eindconclusie was dat de gemeente Scherpenzeel op 1 juli nog geen opdracht had gegeven aan de softwareleverancier om de database te splitsen en 

dat de gemeente Scherpenzeel het standpunt heeft gedeeld dat doordat er in de gezamenlijke database zowel persoonsgegevens van inwoners van 

Scherpenzeel en Woudenberg zitten er niet door het transitieteam gewerkt mag worden binnen de gezamenlijke database. Bij deze overweging speelt 

naar alle waarschijnlijkheid de AVG een belangrijke rol.  

 

In de afgelopen periode vanaf 1 tot 15 juli  was de gesplitste database nog niet volledig operationeel.  

Door de gemeente Woudenberg, de gemeente Veenendaal, de transitiecoach van ANG en de applicatiebeheerder van het transitieteam is er veel inzet 

gepleegd om enerzijds het proces tot opdrachtverstrekking aan de softwareleverancier vlot te trekken, inzicht te verkrijgen wat er exact met de 

Woudenbergse belastingadministratie gaat gebeuren, op welke wijze en het proces om te kunnen gaan toetsen of de werkzaamheden door de 

softwareleverancier correct zijn uitgevoerd (middels een test-productieproces) en de gesplitste database beschikbaar te krijgen op de infrastructuur van 

de gemeente Veenendaal.  

 

Om zo min mogelijk verliesuren te moeten boeken is er door Woudenberg en ICT Veenendaal ism ANG gewerkt met enkel een raadpleegfunctie van de 

database Scherpenzeel-Woudenberg voor het transitieteam en eigen medewerkers Woudenberg. Dit om de klantcontacten te kunnen bedienen en 

papieren werklijsten te reproduceren om aan het werk te kunnen. Deze raadpleegfunctie is op 3 juli operationeel gekomen.  

 

Situatie na 15 juli 

Op 15 juli is de gesplitste database conform de gemaakte aanvullende afspraken door de softwareleverancier geleverd binnen de testomgeving. De nog 

noodzakelijke controles moeten worden uitgevoerd alvorens deze gesplitste omgeving naar de productie kan en de persoonsgegevens van de 

Woudenbergse inwoners kunnen worden gekoppeld. Dit heeft geleid tot enerzijds een minder effectieve inzet van medewerkers van het transitieteam (er 
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is dubbel werk ontstaan doordat wijzigingen niet direct kunnen worden verwerkt en men is in plaats van digitaal werken overgestapt naar analoog 

werken, waardoor er een extra data-entry slag moet worden gemaakt) en deels hebben ingeplande medewerkers van het transitieteam hierdoor niet 

kunnen werken.  

 

U leest de voortgang per deelproject in het schema op pagina 7 

 

2. Risico’s en juridische aandachtspunten 

- Volledig operationele database belastingen. 

- Verliesuren transitieteam en eigen medewerkers 

- Claim Scherpenzeel 

-  ziekte eigen medewerkers (niet aan de orde in verslagperiode) 

 

Getroffen maatregelen:  

• Raadpleegfunctie database voor transitieteam beschikbaar gemaakt. 

• Aanvullende opdracht verstrekt aan softwareleverancier en ICT Veenendaal: 

o Test- en productieomgeving 

o Koppeling basisregistratie personen (BRP) 

o Inlezen zogenaamde 0-stand BRP Woudenberg. 

• Kosten voor verliesuren ANG en aanvullende dienstverlening GouwIT toevoegen aan claim gemeente Scherpenzeel. 

• Voorbereiding claim Scherpenzeel is gestart door Veenendaal en Woudenberg. Betreft de gemaakte kosten ten aanzien van het 

voorbereiding op de gezamenlijke overgang van de belastingtaak van Scherpenzeel en Woudenberg naar Veenendaal en extra 

kosten als gevolg van overdracht en splitsing uitvoering per 1 juli 2020 van Scherpenzeel naar Woudenberg van Woudenbergse 

belastingtaak.  

 

3. Financiën  

 

Verliesuren transitieteam ANG 1 juli tot 2 augustus 2020 

 

 

Aanvullende opdracht ICT Veenendaal: n.t.b. 

 

Aanvullende opdracht softwareleverancier + €  7.844,- excl. BTW op basis van nacalculatie 

 

Dekking: 

Verhaal bij gemeente Scherpenzeel en inlopen dienstverlening in vervolg van het traject door ANG en eigen medewerkers 
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4. Organisatie 

 

Transitie belastingsamenwerking – uitvoering belastingtaak 2020 

 

Projectteam transitie belastingsamenwerking 

- Simone van der Marck, directeur/gemeentesecretaris. 

- Erna Jongerius, concerncontroller. 

- Michiel Vunderink, ANG, projectleider transitie belastingsamenwerking.  

- Aart van de Bovenkamp, strategisch financieel adviseur (agendalid). 

- Klaas Meijer, projectleider vanuit Veenendaal (agendalid). 

 

Stuurgroep transitie belastingsamenwerking  

- Simone van der Marck 

- Anita Vlam 

- Michiel Vunderink  

 

Transitieteam ANG 

- 17 Medewerkers ANG (inclusief veldmedewerkers voor de WOZ inventarisaties en wegwerken achterstanden) 

- 2 Medewerkers gemeente Woudenberg. 

 

Afstemming met derden door projectleider en directeur gemeente Woudenberg 

- Waarderingskamer 

- Gemeente Veenendaal 

 

 

Project Belastingsamenwerking Veenendaal – Woudenberg per 1-1-2021 

 

Door het uittreden van Scherpenzeel dient het plan van aanpak d.d. 2018 herijkt te worden. Dit is per 1 september gereed. Meerdere 

activiteiten uit het oorspronkelijke plan zijn reeds voorbereid zoals overgang personeel, samenwerkings- en 

dienstverleningovereenkomsten en vragen alleen bijstelling en besluitvorming.  

 

 

 

5. Tijd & capaciteit 

- Verliesuren transitieteam ANG en eigen medewerkers in verslagperiode 
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6. Informatie / communicatie  

 

Extern 

- Aankondiging veldcontroles voor inwoners. 

- Begeleidende brief bij achterstallige aanslagen 2018/2019. 

Intern 

- Voortgangsrapportage. 

- KCC. 

 

7. Gevraagde besluiten 

Geen 

 

 

8. Bijlagen 

 

- 
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 Deelproject Projectleider Status Opmerking(en) 

1 

 

Uitvoering WOZ Michiel Vunderink  

 
 
 
 

Met de gemeente Veenendaal en de Waarderingskamer (toezichthouder) is 

het opgestelde plan van aanpak besproken om enerzijds de kwalitatieve en 

proces achterstanden in te lopen vanaf 2019 en anderzijds de benodigde 

kwaliteitsverbeteringen en aard en inrichting van de WOZ-administratie door 

te voeren. Beide organisaties hebben vertrouwen in het plan. De 

Waarderingskamer is gevraagd (en heeft toegezegd) om te gaan fungeren in 

het project als ‘critical friend’. Dit om de benodigde goedkeuring te verkrijgen 

voor 2021 en te voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer. Het eerste 

overleg met de waarderingskamer is gepland op 7 augustus 2020 en vindt 

vervolgens 3-wekelijks plaats. 

 

Herwaardering – Controle objectkenmerken 

Voor de uitvoering WOZ is gestart met het analyseren van Huurinlichtingen 

Formulieren. Zo is alle terugkomende correspondentie, de formulieren, 

gedigitaliseerd. De formulieren worden op dit moment geanalyseerd en 

getoetst op bruikbaarheid.  

 

De veldcontroles zijn gestart (aangekondigd bij BOA en politie). In deze 

‘veldcontroles’ worden objecten bekeken en beoordeeld. Onder deze 

beoordeling valt: het controleren van de objectkenmerken primair en 

secundair. Waarbij primair gekeken wordt of alle objectonderdelen verwerkt 

zijn in de WOZ-administratie en secundair wordt er gekeken naar de staat van 

het object. Dit is een arbeidsintensieve operatie. De inzet leidt tot een 

volledige administratie van de primaire en secundaire objectkenmerken, 

conform de geldende kwaliteitseisen. 

 

Voor een goede herwaardering dient er een analyse plaats te vinden. Deze 

Permanente Markt Analyse (PMA) is ook gestart. Hier worden gerealiseerde 

transacties vanaf 2019 gecontroleerd op bruikbaarheid met behulp van 

advertenties. Ook hierin worden direct de objectkenmerken primair en 
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secundair gecontroleerd. Dit conform de eerdere aanwijzing van de 

Waarderingskamer.  

Er heeft een overdracht plaats gevonden met taxatiebureau KONDAR en de 

gemeente Woudenberg. Dit taxatiebureau heeft voorheen de taxatie 

technische werkzaamheden verricht voor de gemeente Woudenberg. 

Taxatiebureau KONDAR zal de herwaardering verder afronden van het vorige 

tijdvak met waardepeil datum 01-01-2019 (belastingjaar 2020). Dit betreft 

objecten die nog niet waren gewaardeerd.  

 

Voor een uniforme verwerking van de WOZ gegevens zal deze, in 

samenspraak met de gemeente Veenendaal, aansluiten op de werkprocessen 

van deze gemeente. Daarnaast zullen deze werkprocessen aansluiten op de 

protocollen van de Waarderingskamer. 

 

Bezwaarafhandeling 

Op dit moment lopen er nog werkzaamheden die KONDAR verder moet gaan 

afhandelen. Er zullen op korte termijn nog concrete afspraken gemaakt 

worden met KONDAR. Welke bezwaarschriften van woningen worden 

overgedragen naar het transitieteam en welke zij zelf afhandelen. 

 

Het transitieteam zal op korte termijn de bezwaren ontvangen. Doordat de 

inventarisatie objectkenmerken (primair en secundair) in volle gang is, is het 

verstandig om de woningen met een bezwaar daarin mee te nemen. Deze 

combinatie uitvoering is ook binnen het uitvoeringsproces ingericht.  

 

Voor wat betreft de niet-woning bezwaren is afgesproken, gezien het geringe 

aantal en waaraan KONDAR nog moest beginnen, dat het transitieteam deze 

verder zal gaan behandelen. Ook hierbij wordt de combinatie gezocht het met 

gelijktijdige inventarisatie van de objectkenmerken (primair en secundair). 

 

Voor de beroep afhandeling zal het transitieteam een verdeling maken. 

Gezien de noodzakelijke (her)inventarisatie, zullen alle beroepszaken inzake 

de objectafbakening en zaken betreft de objectkenmerken door het 



 

Voortgangsrapportage transitie belastingsamenwerking 2020 (pagina 9 van 11) 

transitieteam gedaan worden. De beroepszaken inzake enkel de hoogte van 

de waarde, zullen verder door KONDAR worden behandeld. 

 

2 

 

Innen  en kwijtschelding Michiel Vunderink  In verband met enkel raadpleegmogelijkheden van de belastingapplicatie, 

konden niet alle werkzaamheden worden opgestart. De werkzaamheden die 

wel zijn opgestart zijn, de afstemming tussen medewerkers gemeente 

Woudenberg en het transitieteam over verdeling van de werkzaamheden. Ook 

zijn de klantcontacten opgestart (zowel per mail als telefonisch), waarbij er 

nieuwe servicenormen en een taakverdeling tussen KCC-collega’s en 

transitieteam ANG zijn afgesproken. Een terugbelverzoek of reactie op de mail 

wordt binnen twee werkdagen afgehandeld.  

 

Voor invordering zijn er door het transitieteam diverse telefoongesprekken 

gevoerd en mails afgehandeld. Aan de hand van deze acties worden de 

wijzigingen die moeten plaatsvinden binnen de belastingapplicatie  

bijgehouden in een overzicht. Dit overzicht kan worden verwerkt zodra de 

belastingapplicatie beschikbaar is. 

 

Tevens is de jaarplanning voor wat betreft de invorderingswerkzaamheden in 

concept gereed. Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden omtrent het 

opstarten van de invorderingswerkzaamheden en het overdragen van dossiers 

aan de nieuwe deurwaarder (per 1-1-2020). Zodra de toegang tot de 

belastingapplicatie is gerealiseerd kan dit verder worden opgepakt. Dit is ook 

als zodanig opgenomen in de jaarplanning. 

 

Daarnaast is de status van de kwijtscheldingsverzoeken inzichtelijk gemaakt. 

De stand van zaken op 14 juli is als volgt: 

 

Reeds uitspraak verzonden (voor 1 juli 2020) 27 

In behandeling Ontvangst maart 2020 43 

Ontvangst april 2020 20 

Ontvangst mei – juni 11 
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2020 

Totaal nog af te handelen 74 

Totaal ontvangen verzoeken 2020 101 
 

3 Gegevensbeheer (heffen) en ‘schoon 

door de poort’ 

Michiel Vunderink  Er wordt een lijst bijgehouden waarin de klantcontacten worden geregistreerd 
met daarbij de nog uit te voeren mutatie(s) die in verband met het splitsen 
van de database nog niet kunnen worden doorgevoerd. Zo blijven de nog uit 
te voeren mutaties en gemaakte afspraken inzichtelijk en kunnen deze 
worden doorgevoerd op het moment dat de database volledig beschikbaar is. 
 
Er is een planning opgesteld voor het maken en versturen van aanvullende 
aanslagen en verminderingen in verband met bijvoorbeeld verhuizingen.  
 
Voor ‘Schoon door de Poort’ zijn de eerste werkzaamheden opgestart. Al is dit 
nog vrij beperkt door het niet tot onze beschikking hebben van de 
belastingapplicatie. 

 

Daarnaast is de inhoudelijke bijdrage geleverd aan de begeleidende brief die 

wordt verstuurd bij de achterstallige aanslagen 2018 of 2019. 

 

4 Van inhoud (m3) naar oppervlakte 

(m2) 

Aart van de 
Bovenkamp 

 Vanaf 1-1-2022 moeten WOZ-taxaties van woningen verplicht zijn gebaseerd 
op de gebruiksoppervlakte conform de NEN-2580. Om te zorgen dat de WOZ-
administratie tijdig beschikt over betrouwbare gebruiksoppervlakten voor alle 
relevante WOZ-deelobjecten bij woningen is in 2019 een inventarisatie 
gedaan. Tegelijk worden ook de overige (primaire) objectkenmerken 
gecontroleerd. Gevolgen voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) worden overgenomen om onderling te komen tot een naadloze 
aansluiting. 
 
Tot en met begin 2020 is door Van Opbergen Consultancy een steekproef 
genomen om een goed beeld te kunnen vormen van de kwaliteit van de 
objectkenmerken in de WOZ-administratie en daarmee samenhangende BAG-
administratie. Samen met de te behalen productie met betrekking tot de 
inventarisatie en verwerking van de gegevens in de gemeentelijke 
administratie kan hiermee een reële vervolgopdracht worden geformuleerd 
om het project volledig te kunnen afronden. 
. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het verder 
oppakken van dit deelproject, waarbij mogelijke ondersteuning van HBO 
studenten en onze BAG medewerker daarin mee worden genomen. 
 
De werkzaamheden worden opgepakt conform de kwaliteitseisen van 
Veenendaal. 
 
Dit deelproject loopt t/m 1e kwartaal 2021. 
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5 Vanaf september wordt rapportage 

aangevuld met resterende 

deelprojecten uit aangepaste plan 

van aanpak voor samenwerking zoals 

ICT, personeel en juridisch. 

Klaas Meijer   

 


