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Onderwerp : Projectplan Invordering 

Datum : 28 juli 2020    

Van : ANG 

Opgesteld door : Laura Bos 

Ontvangers : Gemeente Woudenberg                            
       

 

Betalingsverkeer 
Betreffen dagdagelijkse werkzaamheden die in eerst instantie door Hennie van de Weerdhof worden 

uitgevoerd. Het transitieteam zal ondersteunen indien nodig. Er zijn geen achterstanden, dit proces 

loopt goed.  

 

Betalingsregelingen 
Betreffen dagdagelijkse werkzaamheden. Verzoeken voor betalingsregelingen komen via 

klantcontacten. Naar verwachting komt de piek voornamelijk later in het jaar zodra de invordering 

opgestart gaat worden (zie ‘overige werkzaamheden’). De medewerkers die klantcontacten hebben 

voeren de betalingsregelingen zelf in en controleren de betalingsregelingen. 

 

Bulkjobs (invorderingsrun) 
Normaliter betreffen dit periodieke werkzaamheden. De invordering staat sinds de zomer van 2019 

stil en derhalve worden er geen invorderingsruns verzorgt. Volgens bijgevoegde planning zullen er in 

2020 de  volgende invorderingsruns worden opgestart: 

 

• In de week van 21 september 2020:   Persoonlijke herinneringsbrief 

• In de week van 19 oktober 2020:   Aanmaning 

• In de week van 9 november 2020:  Kennisgeving dwangbevel 

• In de week van 23 november 2020:  Dwangbevel  

 

Zie ‘opstarten invordering’ voor meer informatie over opstarten invordering. De dwangbevelenrun 

staat zeer dicht op de conversie gepland. Het is een vereiste dat deze run plaatsvindt in 2020. 

Daarom zal er alles aangedaan worden om conform bijgevoegde planning te handelen. 
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Externe deurwaarder 
Dossiers die in 2019 bij Pb Groep (in 2019 faillissement uitgesproken) in behandeling waren zijn 

overgenomen door LAVG. De gemeente Woudenberg heeft reeds contact met Cannock Chase Public 

(CCP) om de dossiers van LAVG verder af te handelen. Het transitieteam zal deze overdracht in 

samenwerking met de gemeente Woudenberg oppakken. De volgende stappen zullen worden gezet: 

 

1. Inzichtelijk stand van zaken en aantal dossiers 

2. Contact leggen met CCP om te bespreken hoe de overdracht te realiseren 

3. Gemeenten Veenendaal betrekken bij dit proces zodat de dossiers in 2021 niet weer 

overdragen dienen te worden 

4. Contract laten tekenen door gemeente Woudenberg 

5. Dossiers overdragen 

 

Vanaf het moment van overdracht periodiek de uitvoerlijsten bekijken en verwerken in de 

belastingadministratie. 

 

Oninbaar lijden 
Betreffen periodieke werkzaamheden welke rondom de incassorun worden uitgevoerd. Aan de hand 

van het afhandelen van de invordering van de oude jaren (dagtekening voor 2020) zal er in overleg 

tussen de gemeente Woudenberg en het transitieteam meer dan voorgaande jaren oninbaar worden 

geleden.  

 

Klantcontacten 
Dagdagelijkse werkzaamheden welke conform de reeds verstrekte belboom worden uitgevoerd. Aan 

de hand van de door de gemeente Woudenberg geleverde telefonie cijfers zal en straks worden 

gestuurd op zo snel mogelijk afhandeling.  

 

Kwijtschelding 
Dagdagelijkse werkzaamheden die door het transitieteam worden opgepakt. Uitspraken zullen 

worden voorbereid door het transitieteam, waarna deze door de gemeente Woudenberg kunnen 

worden ondertekend en verzonden. 

 

Overige werkzaamheden 
Applicatiebeheer Gouw 
Betreft onder andere optimalisatie van de applicatie, verbeteringen van brieven en verzorgen van de 

benodigde autorisatie. Maar ook het bevragen van de database voor het maken van werklijsten op 

de administratie zo up te date mogelijk te maken.  
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Handmatig verzorgen persoonlijke herinneringen n.a.v. invorderingsstop i.v.m. coronacrisis 
en faillissement deurwaarderskantoor 
Conform bijgevoegde planning zal de invordering eind september worden opgestart. Het opstarten 

van de invordering zal in nauwe samenwerking met de gemeente Woudenberg door het 

transitieteam worden opgepakt. De volgende stappen zullen worden gezet: 

 

1. Overleg gemeente Woudenberg en transitieteam over stand van zaken 

2. Inzichtelijk maken stand van zaken en analyse door transitieteam 

3. Voorstel van transitieteam voor gemeente Woudenberg 

4. Afstemming met communicatie over correspondentie 

5. Akkoord van gemeente Woudenberg op voorstel 

6. Verzenden eerste persoonlijke herinneringsbrieven 

 

Voorwaarde voor het opstarten van de invordering is dat de verminderingen volledig verwerkt zijn 

zodat er vanuit de meest actuele situatie gestart kan worden.  

  

Afhandelen invordering oude jaren  
Aan de hand van de lijsten vanuit applicatiebeheer zal de administratie volledig up te date worden 

gemaakt. Denk hierbij aan controle op uitstel van betaling, verlopen betalingsregelingen en 

openstaande oude belastingjaren. 

 

Procescoördinatie 

Gedurende het gehele project zullen de medewerkers worden aangestuurd door de 

procescoördinator. De procescoördinator bewaakt de planning en de voortgang, als ook de kwaliteit 

van de administratie. 

 


