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Onderwerp / voorstel:
Krediet Investeren in uitvoering en 
kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken

Aan de Raad.

Wij stellen u voor om

-  te  investeren  in  de  uitvoering  van  de  WOZ|belastingtaken  in  2020,  de  vereiste 
kwaliteitsverbeteringen en de voorbereiding  op de  overgang naar  Veenendaal  per  1 
januari 2021.

- vooruitlopend hierop de uitvoering van de WOZ|belastingtaken per 1 juli 2020 onder 
regie  van  Veenendaal  te  brengen  en  de  overgang/migratie  naar  Veenendaal  voor  te 
bereiden; 

- hiervoor een investeringskrediet van € 390.166 beschikbaar te stellen; 

- deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve. 

Inleiding

Gemeente Woudenberg is eindverantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Wet WOZ 
en de gemeentelijke belastingen en - heffingen. Belastingbetalers moeten kunnen vertrouwen 
op een juiste en goede belastingaanslag en taxatiewaarde en adequate uitvoering van 
aanslagheffing van gemeentelijke lasten en rioolheffing, afvalstoffenheffing. Doelmatigheid, 
duidelijkheid, uniformiteit en kwaliteit zijn geldende uitgangspunten. In 2019 zijn 
achterstanden geconstateerd in de aanslagoplegging 2017, 2018 en 2019. Voorts heeft de 
Waarderingskamer, de toezichthouder, geconstateerd dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties en 
het WOZ-werkproces niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het toezicht is verscherpt.
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Ons gemeentebestuur staat voor professionele en kwalitatief hoogwaardige klantgerichte 
dienstverlening. Onze inwoners, ondernemers en partners willen antwoord op maat van onze 
gemeente. Ze willen contact met een medewerker die meedenkt en die zowel in de eigen 
gemeente als daarbuiten de mogelijkheden kent. Die behoefte geldt vooral bij complexe 
vragen waarbij de inwoner vaak meerdere (overheids)diensten nodig heeft. Wij constateren dat 
wij deze opdracht als het gaat om de uitvoering van WOZ/belastingen niet waar hebben 
gemaakt en daarmee het vertrouwen in onze gemeente voor een juiste en goede 
belastingaanslag en taxatiewaarde is geschaad. Dat vraagt reflectie en verbetering.

In dit raadsvoorstel blikken we terug op de uitvoering van de belastingtaak sinds 2011 en 
geven wij inzicht in de fases in dit proces en de stappen die wij hebben gezet en willen zetten 
om te komen tot een doelmatige, duidelijke, uniforme en kwalitatieve goede uitvoering van 
WOZ/belastingen. Woudenberg staat nu voor de opgave om aan deze wettelijke kwaliteitseisen 
te voldoen. Dat kan niet in Scherpenzeel. Veenendaal scoort als een van de weinige 
gemeenten in Nederland goed (5 sterren = maximaal haalbaar*) met betrekking tot de 
uitvoering van de WOZ. Directe overgang naar Veenendaal is nodig om het voor Woudenberg 
vereiste en gewenste kwaliteitsniveau te halen. Per 1 juli 2020 brengen wij de uitvoering van 
WOZ/belastingen onder regie van Veenendaal, waarna de uitvoering per 1 januari 2021 
formeel wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Veenendaal. Daarmee bereiken we dat de 
uitvoering wordt gebracht op het hoge kwaliteitsniveau van Veenendaal en daarmee voldoet 
aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Tevens bereiken we hiermee dat de uitvoering van 
WOZ/belastingtaken per 1 januari 2021 kan worden uitgevoerd binnen het geraamde budget in 
de begroting 2020-2024. 

Dat vraagt echter in 2020 een forse eenmalige investering, financieel en in capaciteit, voor 
uitvoering van de reguliere belastingtaken en voor het voorbereiden van de integratie per 1 
januari as. Dit is echter nodig om een kwalitatieve en juiste uitvoering en het verbeteren van 
het dienstverleningsniveau voor belastingen naar onze inwoners en zo het vertrouwen van 
inwoners te herstellen. Zonder directe overgang naar Veenendaal is dit niet haalbaar.  

Centrale vraag
Bent u bereid te investeren in het verbeteren van een adequate en toekomstbestendige 
uitvoering van reguliere belastingtaken in 2020 en alle werkzaamheden die nodig zijn om 
uitvoering van de WOZ/belastingen per 1 januari 2021 uit te besteden aan Veenendaal?

Beoogd resultaat (wat)
Gemeente Woudenberg is eindverantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Wet WOZ 
en de gemeentelijke belastingen en - heffingen. Belastingbetalers moeten erop kunnen 
vertrouwen op een juiste en goede belastingaanslag en taxatiewaarde. Doelmatigheid, 
duidelijkheid, uniformiteit en kwaliteit zijn geldende uitgangspunten. 

We staan voor professionele en kwalitatief hoogwaardige klantgerichte dienstverlening. Onze 
inwoners, ondernemers en partners willen antwoord op maat van onze gemeente. Ze willen 
contact met een medewerker die meedenkt en die zowel in de eigen gemeente als daarbuiten 
de mogelijkheden kent. Die behoefte geldt vooral bij complexe vragen waarbij de inwoner vaak 
meerdere (overheids)diensten nodig heeft.

* website waarderingskamer staat: 
“goed” = Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van goede kwaliteit levert en 
daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De gemeente heeft 
ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.
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Kader
 Visie op dienstverlening 2019
 Raadsbesluit samenwerking BAG en WOZ/Belastingen met de gemeente Veenendaal 

(sept 2018); 
 Rapportages Woudenberg op Waarderingskamer.nl

Argumenten

Uitvoering belastingtaken sinds 2011 tot heden 
De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel werken sinds 2011 samen op het gebied van de 
WOZ/Belastingen. Het team Belastingen is gehuisvest in en wordt aangestuurd door 
Scherpenzeel. Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de uitvoering van 
WOZ/belastingen per 1 januari 2020 uit te besteden aan gemeente Veenendaal. Met als doel:  

De kwaliteit voor burgers en bedrijven te verbeteren (dienstverlening optimaliseren);
De kwetsbaarheid bij het heffen en innen van belastingen te verminderen;
De werkprocessen WOZ en BAG te stroomlijnen;
De uitvoeringskosten mogelijk te verlagen dan wel op eenzelfde niveau te houden.

In september 2018 is besloten om per 1 januari 2020 de uitvoering van WOZ/belastingen over 
te dragen aan Veenendaal. In de administratie van gemeente Scherpenzeel zijn vervolgens 
zoveel achterstanden en onjuistheden, over meerdere jaren, geconstateerd dat dit niet 
haalbaar was. De gemeente Veenendaal verwacht een belastingadministratie over te nemen 
dat volledig is, actueel is, conform hetgeen in het veld aanwezig is, kwalitatief hoogwaardig is, 
geen achterstanden en ‘verborgen gebreken’ kent. Conform de geldende wettelijke 
kwaliteitseisen.

Het wegwerken van de achterstanden 2017, 2018 en 2019 was noodzakelijk om te komen tot 
een volledige belastingheffing. Daarvoor diende het verleden eerst op orde te worden gebracht 
waarbij sprake is van het gelijkheidsbeginsel. Hiermee is gestart in september 2019. Gelijktijdig 
met het wegwerken van de achterstanden is gestart met het voorbereiden van de 
aanslagoplegging 2020. Voor de begeleiding en uitvoering is een extern bureau aangetrokken. 
Dit bureau heeft het plan van aanpak Achterstanden uitgevoerd én de aansturing en uitvoering 
van WOZ/belastingen team overgenomen. Gemeente Scherpenzeel had op dat moment de 
bezetting van haar formatie voor uitvoering en aansturing al langere periode niet op orde en 
kon het gewenste en afgesproken niveau van dienstverlening niet leveren. De vaste formatie 
bestond alleen uit medewerkers van Woudenberg die werkten onder functionele aansturing 
van Scherpenzeel. Met het aantrekken van het extern bureau is vakkundige en in belasting 
gespecialiseerde uitvoering gerealiseerd. De medewerkers uit Woudenberg zijn hun 
werkzaamheden in Scherpenzeel onder regie van dit bureau gaan uitvoeren. 

De focus heeft in de maanden september 2019 tot juni 2020 gelegen op het herstellen van de 
geconstateerde achterstanden voor 2017, 2018 en 2019 en op alle werkzaamheden die nodig 
waren voor aanslagoplegging 2020 en de lopende uitvoering. De Waarderingskamer heeft in 
februari 2020 geconstateerd dat het project Achterstanden voortvarend, kundig en efficiënt is 
aangepakt en toestemming gegeven om de aanslagen 2020 tijdig, zijnde 29 februari 2020, op 
te leggen. Hoewel we niet voorbij willen gaan aan de geconstateerde gebreken in de 
aanslagoplegging en de uitvoering en de last die inwoners hierdoor hebben ervaren, 
constateren we dat de herstel- en reguliere werkzaamheden vakkundig zijn uitgevoerd. Het 
was een complexe operatie met terugwerkende kracht over 4 belastingjaren heen. Dit heeft 
geleid tot een aanslagoplegging die anno juni 2020 tijdig en volledig is. Het belastinghuis is 
gestut. Dit is randvoorwaardelijk om te kunnen gaan werken aan een fundament dat 
toekomstvast is en aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. 

Overgang naar Veenendaal 
In december 2019 heropenden Veenendaal, Scherpenzeel en Woudenberg het gesprek over de 
overgang naar Veenendaal. In deze gesprekken is eerst ruimte gegeven voor herstel van 
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vertrouwen bij Veenendaal en Woudenberg. De geconstateerde achterstanden in Scherpenzeel 
waren vooraf niet bij Veenendaal en Woudenberg bekend en de administratie voldeed niet aan 
de afgesproken voorwaarden voor overgang. Wel hadden wij door signalen die inwoners 
afgaven na ontvangst van hun aanslagoplegging of het achterwege blijven daarvan aan 
kunnen voelen dat de uitvoering voor verbetering vatbaar was. De kwetsbaarheid en het 
kwaliteitsniveau van de administratie waren in 2018 voor Woudenberg juist aanleiding om over 
te gaan naar Veenendaal. Scherpenzeel heeft aangegeven de ontstane situatie te betreuren. 
Voor gemeente Woudenberg waarvoor zij de belastingtaak uitvoeren, voor gemeente 
Veenendaal als toekomstig samenwerkingspartner en meest en vooral de inwoners van 
Woudenberg en Scherpenzeel. De gesprekken gaven voldoende basis om vooruit te kijken en 
te komen tot een nieuwe datum voor overgang van de belastingtaken naar Veenendaal. Gelet 
op het feit dat de uitvoering en aansturing in Scherpenzeel in handen ligt van een extern 
bureau is ingezet op het scenario dat Veenendaal per 1 juli 2020 de regie overneemt en dat 
uitvoering formeel per 1 januari 2021 wordt gedaan door Veenendaal. 

Met dit scenario werken de drie gemeenten aan een stevige, toekomstvaste en hoogwaardige 
uitvoering van de belastingtaken voor de burgers en bedrijven van de gemeenten 
Scherpenzeel en Woudenberg, wordt toegewerkt naar een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van 
de belastingtaak met Veenendaal en een warme en geaccepteerde overdracht van de 
belastingtaak naar de gemeente Veenendaal. In de periode van februari tot medio mei hebben 
de gemeenten uitgewerkt wat hiervoor nodig is. 

In de transitiefase van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 wordt het volgende opgeleverd: 
- afhandeling regulier belastingproces en bijbehorende dienstverlening;
- het gegevensbeheer op orde brengen naar de actuele situatie;
- WOZ objectgegevens primair en secundair opwerken naar de actuele situatie;
- achterstanden WOZ-administratie afronden conform de rapportage van de 

Waarderingskamer;
- herinrichten WOZ gegevens set voor een betrouwbare en actuele taxatie op het juiste 

marktniveau (eis Waarderingsinstructie);
- toetreden Schoon door de Poort richting de gemeente Veenendaal;
- belastingapplicatie volledig inrichten en gebruiken voor de belasting- en WOZ taken 

2021 zodat deze gegevens vanuit de database Scherpenzeel/Woudenberg 
geconverteerd kunnen worden naar Veenendaal (randvoorwaarde)

- afronden belastingheffing en invordering 2020 (en eerder)
- afstemming van het gegevensbeheer met landelijke voorzieningen en basisregistraties
o Landelijke voorziening WOZ t.b.v. afnemende waterschap (waterschapsheffing);
o Landelijke voorziening BAG;
o BAG-BRP-NHR-Kadaster:
- inrichting WOZ administratie naar niveau en inrichting Veenendaal (randvoorwaarde 

samenwerking);
- samenwerken met Veenendaal om  het (WOZ) project m3 naar m2 te realiseren 

(wettelijke verplichting per 2022)
- starten met het integratieproject Veenendaal/Scherpenzeel-Woudenberg Belastingen 

2021 om te komen tot een geaccepteerde en warme overdracht van de belastingtaak.

De gemeenten hebben hierbij geconstateerd dat deze transitiefase meer inhoudt dan 
oorspronkelijk is beschreven in het projectplan 2018 en ook veel complexer is geworden als 
gevolg van de achterstanden in de administratie in Scherpenzeel,  de daardoor ontstane 
achterstanden in de aanslagoplegging en in de kwaliteit van het WOZ-proces. De gemeenten 
Veenendaal, Scherpenzeel en Woudenberg hebben de kennis, ervaring en menskracht die 
nodig is voor deze transitiefase niet in huis. Daarom maken we hierbij gebruik van een extern 
bureau dat gespecialiseerd is in en brede ervaring heeft met deze transitiefase. Dit vraagt een 
forse eenmalige investering. Ook om ervoor te zorgen dat structurele kosten niet hoger worden 
door herstelwerkzaamheden die anders ná de datum van overgang op 1 januari 2021 nog 
moeten worden gedaan. 

Op 1 januari 2021 worden de belastingtaken stevig, toekomstvast en hoogwaardig uitgevoerd 
en kunnen aansluitend de uitvoering van BAG (basisadministratie gebouwen) en de BGT 

Geprint op: 25-06-2020 09:37:51 uur 4/9



(basisadministratie grootschalige topografie) worden overgedragen. Voor de overdracht van de 
BGT volgt een separaat voorstel.

Duurzaamheid en Inclusie
Wij moeten gelijke gevallen op een gelijke manier behandelen. Belastingbetalers kunnen een 
beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als andere personen in dezelfde (fiscale) 
omstandigheden gunstiger zijn behandeld. Nadat de achterstanden zijn geconstateerd, kreeg 
aanslagoplegging over de jaren 2017, 2018 en 2019 daardoor prioriteit.

Een duurzame en toekomstvaste uitvoering van WOZ/belasting is nodig om het gewenste 
niveau van  dienstverlening te halen en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen, waarop de 
Waarderingskamer als toezichthouder toetst. 
 
Maatschappelijke participatie
De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet 
WOZ) goed uitvoeren. Als toezichthouder voeren zij verschillende soorten onderzoeken uit bij 
gemeenten. Alle gemeenten krijgen jaarlijks te maken met één of meer van deze onderzoeken.
Wanneer zij bij het reguliere toezicht tekortkomingen signaleren, wordt het toezicht verscherpt 
en afspraken gemaakt tot verbetering met het bestuur en de betrokken medewerkers van 
gemeenten. 

Na een controlebezoek op 18 november 2019 heeft de Waarderingskamer haar oordeel 
bijgesteld van “3 sterren” Voldoende naar “2 sterren” Moet op onderdelen verbeterd worden. 
Ze vertrouwen erop dat met het besluit de WOZ-werkzaamheden onder te brengen in 
Veenendaal een impuls wordt gegeven aan de kwaliteit van de WOZ-uitvoering. Op 11 februari 
2020 gaf de Waarderingskamer toestemming om de WOZ-waarden bekend te maken aan 
belanghebbenden en de aanslagoplegging voor 2020 uit te voeren. Eind april vond bestuurlijk 
overleg plaats waarin de Waarderingskamer haar bevindingen heeft toegelicht en de 
verbeterpunten heeft benadrukt.  Medio juni vindt opnieuw een controlebezoek plaats waarin 
de Waarderingskamer onderzoekt of voldoende voortgang is geboekt in het opwerken van de 
objectgegevens en in de voorgenomen samenwerking met Veenendaal.

Financiële consequenties 

Structurele kosten vanaf 2021 blijven gelijk
De structurele (jaarlijkse)kosten die de gemeente Veenendaal in rekening brengt bij de 
gemeente Woudenberg voor de werkzaamheden WOZ/Belastingen werden in 2018 voor 2020 
geraamd op  € 175.000 en voor de werkzaamheden BAG € 32.000. Deze bedragen worden 
jaarlijks geïndexeerd op basis van een nader overeen te komen methode van indexering. Deze 
kosten zijn niet gewijzigd. De structurele kosten voor zowel WOZ/Belastingen als de BAG 
passen binnen de huidige beschikbare budgetten zoals opgenomen in begroting 2020-2024.

Incidenteel krediet nodig voor uitvoering in 2020, kwaliteitsverbetering en overgang
In de raadsvergadering van 27 september 2018 heeft u een investeringskrediet van   € 
170.000 beschikbaar gesteld voor implementatiekosten samenwerking BAG (€ 28.000) en 
WOZ/Belastingen (€ 142.000) met de gemeente Veenendaal. Medio juni 2020 is een deel van 
dit investeringskrediet besteed aan datascan Schoon door de Poort en voorbereidingskosten 
Veenendaal. De geplande projectwerkzaamheden voor indiensttreding personeel en de 
samenwerkingsovereenkomst, Service Level Agreement en aanwijzingsbesluiten 
Heffingsambtenaar en Invorderingsambtenaar zijn opgeleverd. 

Naast het investeringskrediet van € 170.000 is een investeringskrediet van € 44.200 
beschikbaar gesteld voor de verplichte omschakeling taxatie op basis van gebruiksoppervlakte 
(conform besluit van de Waarderingskamer). Medio juni 2020 is een deel van dit 
investeringskrediet besteed aan het omzetten van inhoud naar gebruiksoppervlakte van een 
deel van de objecten.  
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Om een berekening te kunnen maken van het benodigd aanvullend budget WOZ/Belastingen 
2020 voor Woudenberg zijn de volgende kosten in beeld gebracht: 

Werkzaamheden WOZ/Belastingen 1  e   halfjaar 2020  
Voor de uitvoering WOZ/Belastingen (WOZ/Heffen/Invordering/Projectleiding) is in onze 
begroting structureel € 200.000 op jaarbasis beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op de 
offerte die Veenendaal in 2018 heeft uitgebracht voor de structurele uitvoeringskosten 
WOZ/Belastingen van 2020.  Tot en met 30 juni 2020 is via Scherpenzeel een extern bureau 
ingehuurd voor het herstelproces en de aanslagoplegging 2020 WOZ/Belastingen. De extra 
kosten die hiervoor in  2020 via Scherpenzeel in rekening zullen worden gebracht bij 
Woudenberg bedragen € 130.000. Daarnaast dragen we kosten voor eigen personeel. We 
schatten in dat de OZB opbrengsten 2020 € 70.000 hoger uitvallen. Daarnaast kan van de 
extra kosten € 15.000 worden toegerekend aan rioolheffing en € 15.000 aan 
afvalstoffenheffing. In de berekening hebben wij deze hogere opbrengsten en toerekening ten 
gunste gebracht van de kosten van de uitvoering in het 1e halfjaar 2020. 

  

  
Kosten WOZ/Belastingen 1e halfjaar 206.990
Dekking:  
Budget begroting 2020 1e halfjaar -100.000
Verwachte hogere opbrengsten 
belastingen en toerekening -100.000
Tekort WOZ/Belastingen 1e 
halfjaar 6.990
  

Werkzaamheden WOZ/Belastingen 2  e   halfjaar 2020  
De kosten voor uitvoering van het tweede halfjaar betreffen de opsomming van de resultaten 
voor 2e halfjaar zoals hierboven eerder benoemd in dit voorstel (inclusief daadwerkelijke 
overgang naar Veenendaal).

  
Kosten WOZ/Belastingen 2e halfjaar 550.976
Dekking:  
Budget begroting 2020 2e halfjaar -100.000
Investeringskrediet 2018 
implementatiekosten -126.100
Inbreng eigen personeel -100.000
Tekort WOZ/Belastingen 2e 
halfjaar 224.876
  

Kosten Project Schoon door de Poort
Project Schoon door de Poort is een belangrijk onderdeel van de implementatiekosten. Via dit 
project wordt alle data door een specialistisch bureau gescreend en opgeschoond om ervoor te 
zorgen dat de relevante data van Woudenberg zonder problemen en fouten kan worden 
geconverteerd naar de data van Veenendaal. 
In het investeringskrediet WOZ/Belastingen 2018 van € 142.000 is voor Schoon door de Poort 
door Veenendaal een budget geraamd van € 15.900 voor Woudenberg.  Omdat Schoon door de 
Poort essentieel is voor conversie naar het belastingpakket van Veenendaal is in 2019 gestart 
met dit project. Het project Schoon door de Poort fase 1 is afgerond eind 2019. De kosten voor 
fase 1 van dit project bedroegen € 54.900. Tijdens het opwerken van de controles in fase 1 is 
ook gebleken dat er achterstanden waren m.b.t. de BAG en Kadaster (meerdere jaren in plaats 
van maximaal 1 tot 2 maanden). De uitval in de controles is conform de destijds gemaakte 
afspraken opgewerkt. Mede door deze eerste fase Schoon door de Poort zijn de achterstanden 
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ontdekt. De kosten voor fase 1 zijn mede hoger uitgevallen omdat vooraf was beoogd dat eigen 
personeel in Scherpenzeel een deel van de werkzaamheden op zich zou nemen, door ziekte is 
dit niet gebeurd. 

Nu de achterstanden in belastingadministratie zijn weggewerkt, en de overgang naar 
Veenendaal gepland is voor 1 januari 2021, moet in de 2e helft van 2020 opnieuw een data 
analyse plaats vinden, het zgn. Schoon door de Poort fase 2. Deze is nodig op de actuele 
bestanden, ter voorbereiding op de overgang naar Veenendaal.  Bij de extra kosten voor deze 
fase van Schoon door de Poort fase 2 is uitgegaan van een worstcase scenario en daardoor zijn 
de kosten geraamd op € 73.500. De totale kosten voor project Schoon door de Poort als 
onderdeel van het totale project vallen hierdoor hoger met een maximumbedrag van € 
112.500 (€ 73.500 + € 54.900 - € 15.900).

Kosten:  128.400
Geraamd:  -15.900
                              ---------
Tekort 112.500

Project omzetting M3 naar M2 
Voor dit project is in 2018 een investeringskrediet van € 44.200 beschikbaar gesteld voor de 
verplichte omschakeling taxatie op basis van gebruiksoppervlakte (conform besluit van de 
Waarderingskamer door wettelijke verplichting). Het bedrag van € 44.200 is toen berekend op 
basis van ervaringscijfers van Veenendaal. Voor het project omzetting inhoud naar oppervlakte 
is er door het externe bureau een aanvullende offerte uitgebracht aangezien de verwachting is 
dat het reeds beschikbare budget van € 44.200 niet toereikend is om dit project, conform de 
eisen die daar aan worden gesteld, tijdig te kunnen afronden. Het bureau is op advies van 
Veenendaal ingehuurd en gevraagd een aanvullende offerte uit te brengen. De kosten voor 
Woudenberg voor dit project vallen € 45.800 hoger uit aangezien meer tijd nodig is om per 
object de daaraan gekoppelde vergunning (en tekeningen) te kunnen koppelen. 

Kosten:  90.000
Krediet:          -44.200

--------
Tekort 45.800
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Overzicht benodigd aanvullend budget 2020 
Woudenberg:      

 Primaire  Nieuwe  
Aanvullen

d

 begroting  raming  budget

 2020  2020  2020

      

Uitvoering WOZ/belastingen 1e halfjaar 2020 100.000  106.990  6.990

Uitvoering WOZ/belastingen 2e halfjaar 2020 226.100  450.976  224.876

Project Schoon door de Poort 15.900  128.400  112.500

Project omzetting inhoud naar oppervlakte 44.200  90.000  45.800

Totaal WOZ/Belastingen 386.200  776.366  390.166

Tot slot is het de geraamde budget in 2018 ad € 28.000 voor de overgang van BAG nog 
beschikbaar. Of gewijzigde aanpak voor WOZ|belastingen voor de daaropvolgende overgang 
van BAG financiële gevolgen heeft wordt in beeld gebracht.

Wij stellen u voor het aanvullend krediet van € 390.166 te dekken uit de Algemene reserve.

Aanpak/uitvoering

Tweewekelijks vindt projectoverleg plaats tussen de drie gemeenten om zaken af te stemmen 
(planning, knelpunten, budget). De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. We sturen op 
scherpe beheersing van het budget en kijken naar besparingsmogelijkheden. Uw raad zullen 
wij maandelijks informeren via de ingekomen stukken aan de hand van 
voortgangsrapportages. Omdat het proces voor aanlevering voor de raad(scommissie) leidt tot 
een vertraging in de informatie van minimaal 4 weken, stellen wij u voor om in overweging te 
nemen om accounthouders namens uw raad aan te stellen. Deze accounthouders houden wij 
nauwgezet op de hoogte van de voortgang en eventuele dilemma’s die zich voordoen.

 De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de WOZ en beoogt een soepele 
overgang naar Veenendaal te bewerkstelligen. Om die reden worden de controlebezoeken en 
de bestuurlijke overleggen met Woudenberg en Scherpenzeel vanaf juni 2020 voor de twee 
gemeenten gezamenlijk gehouden én in aanwezigheid van Veenendaal (ambtelijk bij 
controlebezoeken, bestuurlijk bij de bestuurlijke overleggen). De uitvoering van de 
WOZ/Belastingtaken gaat formeel over per januari 2021.  

Conclusie
Met deze aanpak kiezen we ervoor om de aansturing per 1 juli 2020 onder regie van 
Veenendaal te brengen en de uitvoering te beleggen bij een in de transitiefase gespecialiseerd 
bureau. Dit bureau heeft landelijk brede ervaring met dergelijke complexe overdrachten en 
opwaarderingen van de WOZ/belastingadministratie. Deze aanpak maakt de vereiste 
kwaliteitsverbetering mogelijk om de belastingtaak conform wet en regelgeving en 
kwaliteitseisen dienstverlening te voldoen. Dit geeft vertrouwen in een overgang naar 
toekomstvaste en hoogwaardige belastingadministratie en de uitvoeringskosten structureel 
binnen het hiervoor in de begroting 2020-2024 geraamde budget. Voor inwoners is adequate 
belastinguitvoering, uitvoering gelijkheidsbeginsel en klantgerichte dienstverlening 
basisvoorwaarde. Zij moeten hierop kunnen vertrouwen. Met deze werkwijze hopen en 
verwachten wij dit vertrouwen te herstellen.
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Bijlage(n)
 Concept Raadsbesluit
 Raadsvoorstel Krediet Samenwerking belastingen 2018

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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