
Beantwoording diverse fractievragen 
Raadsvergadering van: 02-07-2020

Vraag Antwoord

Vragen over agendapunt 05. Krediet Investeren in belastingtaak van de raadscommissievergadering van 23-06-2020 (ingediend door H. v/d Wetering | PvdA-GL)

1. In hoeverre heeft het on-hold zetten van de samenwerking door 
Scherpenzeel invloed op de overgang van Woudenberg naar Veenendaal? 
(Tijdsplanning, financiën, juridisch). Als u dit nu nog niet volledig kunt 
beantwoorden: welke stappen gaat u in de komende tijd ondernemen, om 
de raad daarover wel te kunnen informeren?

Een overgang van belastingen is een ingewikkeld proces waar twee jaar van 
voorbereiding aan vooraf is gegaan. Er zijn afspraken gemaakt met diverse partijen en 
veel voorbereidingen getroffen op basis van het vastgestelde plan van aanpak. 
Afbreken betekent faalkosten en nieuwe opstartkosten, met alle onduidelijkheden en 
vertraging als resultaat. Veenendaal zal de overgang van Woudenberg doorzetten en 
zorgen voor een goede overgang per 1-1-2021. Omdat de WOZ Scherpenzeel en 
Woudenberg in één database zijn opgenomen, zal er een ontvlechting plaats moeten 
vinden. De stuurgroep Samenwerking belastingen Veenendaal, Woudenberg en 
Scherpenzeel (bestaande uit gemeentesecretarissen en projectleider) heeft afgelopen 
vrijdag ingelast overleg gehouden én opdracht gegeven om de financiele en juridische 
gevolgen en verhaal van kosten voor het project Samenwerking belastingen VWS en 
de extra kosten voor Woudenberg voor ontvlechting per 1 juli 2020 uit te werken. 
Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we de raad hierover actief 
informeren. We attenderen u hierbij op ons voorstel om te gaan werken met 
accounthouders vanuit de raad.

2. Veenendaal stelt hoge eisen; we moeten naar 5 sterren en ondertussen 
kunnen we in de media lezen dat Veenendaal 50 fte aan ambtenaren 
tekortkomt, die in twee jaar tijd binnen moeten worden gehaald. Is 
Veenendaal wel voldoende uitgerust om de Woudenbergse belastingzaken 
adequaat op te pakken? 

Er bestaat een misverstand inzake de 5 sterren rating en deze term wordt verkeerd 
geïnterpreteerd. De wettelijke eisen op zowel de procesuitvoering, 
procesdoorlooptijden als de kwaliteit zijn vastgelegd in de wet WOZ en de daaraan 
door de waarderingskamer gekoppelde Waarderingsinstructie. Deze wettelijke eisen 
gelden voor alle Nederlandse gemeenten. In deze voorschriften staat beschreven aan 
welke kwaliteitseisen de WOZ administratie en de WOZ-waardering dient te voldoen. 
Deze eisen zijn voor de procesuitvoering ook uitgezet in een bijbehorende tijdslijn en 
kwaliteitscontrole instrumenten, aangevuld met kwaliteitseisen. Deze moeten vanuit 
deze wettelijke taak en voorschriften worden uitgevoerd conform deze tijdslijn en 
kwaliteitseisen. 

Wanneer een gemeente zorg draagt dat zij meerdere jaren achtereen voldoet aan 
haar wettelijke taak conform de bijbehorende tijdslijn, kwaliteitscontrole en daarmee 
de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van haar gegevens en de daaruit 
voortvloeiende WOZ-waarden kan aantonen, dan ontvangen zij vanuit de 
Waarderingskamer het predicaat va 5 sterren.

De gemeente Veenendaal verlangt bij de toetreding van de gemeente Woudenberg 
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naar de gemeente Veenendaal dat zij voldoet aan de standaard eisen vanuit de wet 
WOZ en de Waarderingsinstructie, zij verwachten niet dat de gemeente Woudenberg 
een 5 sterren rating heeft aangezien dit -zoals eerder vermeld- pas kan ontstaan 
wanneer zij meerdere jaren achtereen voldoet aan haar wettelijke taak conform de 
bijbehorende tijdslijn, kwaliteitscontrole en daarmee de juistheid, volledigheid, 
actualiteit en kwaliteit van haar gegevens en de daaruit voortvloeiende WOZ-waarden 
kan aantonen.

Deze kwaliteit zou als standaard moeten gelden voor de reguliere uitvoering van de 
belastingtaak. Echter in de afgelopen jaren heeft de gemeente Woudenberg in haar 
samenwerking met en onder regie van Scherpenzeel hieraan niet aan (kunnen) 
voldaan. Dit is ook de reden dat Woudenberg én Scherpenzeel dit jaar vanuit de 
Waarderingskamer is aangeschreven (zgn. “gele kaart”) met het predicaat 2 sterren. 
Wanneer de  noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen zoals voorgeschreven door de 
Waarderingskamer, niet worden doorgevoerd, zal er een tweede gele kaart worden 
getrokken (dus Rood), waarna de gemeente naar alle waarschijnlijkheid de 
belastingaanslag 2021 niet kan opleggen wegens plichtverzuim en het niet kunnen 
waarborgen van een juiste, volledige, actuele en kwalitatief goede 
belastingadministratie en bijbehorende WOZ-waarde.

Kortom er worden geen buitenproportionele eisen gesteld door de gemeente 
Veenendaal, maar de gemeente Woudenberg moet een kwalitatieve inhaalslag doen 
in haar WOZ-administratie en WOZ-waardering van enkele jaren. Een lagere 
waardering betekent dat de waarderingskamer nog verbeterpunten heeft. Hoe lager 
de rating, hoe meer verbeterpunten. De afwaardering naar twee sterren laat ook zien 
hoeveel werk er nog benodigd is om de wettelijke belastingtaak adequaat uit te 
voeren.
Dit ten einde om de burgers en bedrijven te kunnen waarborgen dat de 
belastingheffing geschiedt op alle juiste, actuele en volledige gegevens die middels 
wettelijk voorgeschreven procesuitvoering, uitgezet in een bijbehorende tijdslijn en 
kwaliteitscontrole instrumenten, aangevuld met kwaliteitseisen tot stand is gekomen. 
We willen allemaal dat het noodzakelijke vertrouwen van de belastingplichtige wordt 
terug gewonnen, maar hiervoor moet de basis wel weer op orde worden gebracht.       
De 50 fte-discussie in Veenendaal staat los van de kwaliteit van de belastingen. 
Veenendaal bindt zich middels een Samenwerkingsovereenkomst en Service Level 
Agreement aan het leveren van de afgesproken prestaties. 

3. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de belastingproblematiek bij 
leidinggevenden en bestuurders in Woudenberg (‘als we wijzen naar 
Scherpenzeel, wijzen er ook minstens twee vingers naar Woudenberg’). 
Hoeveel vertrouwen denkt de wethouder nog te hebben bij de Raad en de 

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. 
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bevolking? Wij zijn benieuwd of u ook zo consequent wilt en kunt zijn als de 
respectievelijke staatssecretarissen in Den Haag (die hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen n.a.v. de misstanden bij de 
belastingdienst).

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 het 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. Het college heeft in het raadsvoorstel 
beschreven wat hiervoor nodig is en op welke wijze zij hier uitvoering aan gaat geven. 
Een oordeel over het vertrouwen bij de raad en bevolking is aan uw gemeenteraad.  

4. Het is ons nog niet duidelijk welke regels worden gehanteerd bij het 
verstrekken van dit soort omvangrijke opdrachten aan externe bureaus. 
Waarom is er geen aanbesteding geweest en/of meer offertes gevraagd? 
Kunt u dat nader toelichten?

Voor een grote en ingewikkelde operatie als deze zijn de mogelijkheden beperkt en 
lag een grote druk op de planning. Er is daarom gezocht naar een partij die een grote 
trackrecord heeft op dit soort trajecten. Er is contact gezocht met de BGHU die vorig 
jaar eenzelfde traject heeft doorlopen met Stichtse Vecht. Op basis van deze goede 
referentie en succesvolle overgang is de keuze op ANG gevallen. De opdracht aan 
ANG is, mede door Inkoopbureau Midden Nederland,  getoetst op de 
aanbestedingsregels en voldoet hieraan. Gunning van de opdracht vindt plaats nadat 
uw raad de benodigde middelen hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Gedurende de 
werkzaamheden zal ANG zich twee-wekelijks verantwoorden over de werkzaamheden 
en wordt, waar mogelijk, gezocht naar efficiëntere uitvoering. 

5. Een zorgvuldige analyse van wat er is gebeurd kan mogelijk helpen om 
deze problemen in de toekomst te voorkomen. Kunt u bevestigen dat er 
een onafhankelijke evaluatie komt, met inachtneming van de 
samenwerking met Scherpenzeel, de afspraken met Veenendaal, de rol van 
externe partijen, etc.?

Bij de beantwoording van de vooraf ingediende fractievragen hebben wij u toegezegd 
dat wij aan het einde van het project Overgang naar Veenendaal terug zullen blikken 
op het gehele proces vanaf september 2018 met een projectevaluatie. De door u 
genoemde punten voor een onafhankelijke evaluatie nemen wij daarin mee.  U kunt 
de projectevaluatie opnemen op de Actielijst van de raad.

6. Voor de actuele situatie is het nog de vraag: kunt u ons nog alternatieven 
bieden? Zijn er nog andere scenario’s denkbaar dan u ons nu voorschotelt? 
Kunnen we mogelijk -ook gezien de situatie met Scherpenzeel- nog een 
latere overgangsdatum naar Veenendaal bewerkstelligen? Of zijn er andere 
mogelijkheden? Kan de waarderingskamer hierin nog een meedenkende rol 
vervullen? U heeft in de Raadscie geantwoord dat dit niet mogelijk is, maar 
wij verzoeken u nogmaals om -mogelijk in overleg met de 
Waarderingskamer- toch zorgvuldig nog te bezien of er geen andere wegen 
zijn dan de ene, zeer kostbare, weg naar Veenendaal.

Gelijktijdig met het plannen van het controlebezoek op 18 juni is tevens een 
bestuurlijk overleg met de Waarderingskamer gepland om de uitkomsten van dit 
bezoek te bespreken. De waarderingskamer heeft ons inmiddels geïnformeerd over de 
bevindingen van het controlebezoek. Tevens is met de heer Kathmann van de 
Waarderingskamer afgesproken dat het besluit tot uitstel onderwerp van gesprek is 
voor het bestuurlijk overleg 29 juni. Dit bestuurlijk overleg zou oorspronkelijk 
plaatsvinden met bestuurlijke vertegenwoording vanuit de drie gemeenten. Nu 
Scherpenzeel heeft besloten tot uitstel is het overleg gesplitst tussen een overleg met 
Woudenberg, waarbij Veenendaal aanwezig is en een overleg met Scherpenzeel. 

Vooruitlopend op dit bestuurlijk overleg hebben wij contact opgenomen met de heer 
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Kathmann en aangegeven dat wij in het bestuurlijk overleg graag ook spreken over de 
vraag van enkele raadsfracties wat de gevolgen en risico’s zijn, indien Woudenberg 
(ook) zou besluiten tot uitstel.  De heer Kathmann heeft ons alvast het volgende laten 
weten; “De afgelopen periode hebben wij contact gehad en wij zijn het met elkaar 
eens dat deze optie voor de gemeente Woudenberg een onwenselijke optie zou zijn, 
omdat er dan te weinig tijd resteert voor een zorgvuldige overdracht van taken en dat 
er dan grote risico’s zouden ontstaan bij de aanslagronde van 2021. Daarbij hebben 
we ook besproken dat de situatie voor Woudenberg een geheel andere is dan voor de 
gemeente Scherpenzeel, omdat gemeente Scherpenzeel weet dat er een herindeling 
met Barneveld aan komt.”  In het bestuurlijk overleg dat hedenmiddag (maandag 29 
juni) plaatsvond heeft de heer Kathmann dit nogmaals bevestigt. De 
Waarderingskamer benadrukt dat verbeteringen noodzakelijk zijn en dat de inbedding 
in een stabiel en toekomstvast samenwerkingsverband vertrouwen geeft in 
kwaliteitsverbetering omdat er nu een half jaar gestructureerd (door ANG, 
Woudenberg en Veenendaal) gewerkt kan worden. Later starten, bijv medio 
september is onwenselijk omdat op dat moment de waardebepaling al klaar moet zijn. 
De transitiefase van 1 juli tot 31 december 2020 voorziet in de noodzakelijke te zetten 
stappen en acties en biedt voldoende tijd om stabiliteit richting de toekomst op te 
bouwen. Het eerstvolgende controlebezoek wordt eind oktober gepland. De heer 
Kathmann heeft de verwachting uitgesproken, gelet op de gedegen aanpak en 
ervaring van ANG en Veenendaal, dat dat bezoek zal leiden tot een positief oordeel 
over de voortgang en over de voorbereiding op de aanslagoplegging 2021. Gelijktijdig 
met het raadsvoorstel voor tariefsbepaling 2021 kan ook de rapportage van de 
Waarderingskamer met de raad worden besproken.

Tot slot benadrukte de heer Kathmann dat er bij Woudenberg geen enkele aanleiding 
is om ingegane proces uit te stellen: “er is geen reden voor Woudenberg om dit risico 
(ic geen aanslagoplegging in 2021 mogen/kunnen doen) te nemen. Immers, de 
situatie is anders dan in Scherpenzeel ivm herindelingsdiscussie aldaar.”

Dit sluit aan bij de beantwoording van de oorspronkelijk ingediende fractievragen en 
hetgeen het college u in de raadscommissie heeft laten weten. Het college is van 
mening dat het doorzetten van de overgang naar Veenendaal per 1-1-2021 
noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en dat uitstel leidt tot 
onaanvaardbare risico’s voor het niet kunnen opleggen van de aanslagen 2021. 

Tot slot hechten wij eraan op te merken dat ook extra kosten gemaakt dienen te 
worden indien overgang naar Veenendaal wordt uitgesteld en alternatieven worden 
onderzocht. Er worden geen buitenproportionele eisen gesteld door de gemeente 
Veenendaal; de gemeente Woudenberg moet een kwalitatieve inhaalslag doen in haar 
WOZ-administratie en WOZ-waardering van enkele jaren. Een lagere waardering 
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betekent dat de waarderingskamer nog verbeterpunten heeft. Hoe lager de rating, 
hoe meer verbeterpunten. De afwaardering naar twee sterren laat ook zien hoeveel 
werk er nog benodigd is om de wettelijke belastingtaak adequaat uit te voeren.
Dit ten einde om de burgers en bedrijven te kunnen waarborgen dat de 
belastingheffing geschiedt op alle juiste, actuele en volledige gegevens die middels 
wettelijk voorgeschreven procesuitvoering, uitgezet in een bijbehorende tijdslijn en 
kwaliteitscontrole instrumenten aangevuld met kwaliteitseisen tot stand is gekomen. 
We willen allemaal dat het noodzakelijke vertrouwen van de belastingplichtige wordt 
terug gewonnen, maar hiervoor moet de basis wel weer op orde worden gebracht. 
Zonder overgang naar Veenendaal dient Woudenberg ook te investeren in het voldoen 
aan de wettelijke kwaliteitseisen, naast het uitvoeren van de reguliere belastingtaak. 
Met ingang van 1 januari 2021 passen de structurele kosten voor uitvoering van de 
belastingtaak binnen de reeds in 2018 begrote kosten en zoals deze zijn verwerkt in 
de begroting 2020-2023. Uitstel leidt niet alleen tot risico’s voor het voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen en de aanslagoplegging 2021 maar ook tot hogere 
structurele kosten voor uitvoering van de belastingtaak in 2021 omdat hiervoor inhuur 
van externe deskundigheid (net als in de huidige situatie in 2020) noodzakelijk blijft.    

Vragen over agendapunt 05. Krediet Investeren in belastingtaak van de raadscommissievergadering van 23-06-2020 (ingediend door P. van Schaik | GBW)

Ook zien wij graag de resultaten tegemoet van een door de accountant van 
Scherpenzeel uitgevoerd intern onderzoek naar de fouten, de oorzaak van de 
fouten en tevens daarmee de schade. Het college geeft aan dat deze controle nog 
onderhanden is. Op welke termijn verwacht u dat wij de uitkomst van interne 
onderzoek tegemoet kunnen zien?

Wij verwachten de belastingverantwoording met het controlememorandum van de 
accountant van Scherpenzeel ieder moment te ontvangen. Zodra wij deze hebben 
ontvangen, laten wij deze aan u toekomen. 

Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen lezen wij dat op 19 juni jl. de 
Waarderingskamer een eerder aangekondigd extra onderzoek heeft gedaan. Dit 
controlebezoek levert toch weer extra acties op en deze dienen nog verwerkt te 
worden in de plannen van aanpak. Kan het college ons aangeven welke acties dit 
zijn en of hier financiële consequenties aan verbonden zijn?  

Maandag 29 juni hebben wij een bestuurlijk  overleg gehad over de WOZ-uitvoering 
voor de gemeente Woudenberg. Centraal daarbij staan de na het vorig overleg 
gemaakte afspraken (waaronder overgang naar een stabiel en toekomst 
samenwerkingsverband) en onze bevindingen tijdens onze tussentijdse controle op 18 
juni. Gezien de ontwikkelingen heeft het gesprek op 29 juni uitsluitend betrekking op 
de gemeente Woudenberg en niet op de gemeente Scherpenzeel.

Ter voorbereiding op dit overleg heeft de Waarderingskamer de hoofdlijnen van haar 
bevindingen uit het onderzoek op 18 juni 2020 reeds met ons gedeeld en in het 
gesprek nader toegelicht: 

“Het onderzoek heeft zich gericht op de resultaten van de activiteiten in de eerste 
helft van 2020. Deze activiteiten waren afgesproken om te zorgen dat de kwaliteit van  
de gegevens die gebruikt worden bij de WOZ-waardebepaling een betere basis 
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vormen voor correcte taxaties en voor zorgvuldige belastingheffing. Dit zijn de 
activiteiten benoemd in het door de gemeente opgesteld plan van aanpak. Over deze 
werkzaamheden zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Woudenberg en de 
Waarderingskamer, deels tijdens ons onderzoek in januari naar de kwaliteit van de 
WOZ-taxaties en deels tijdens het bestuurlijk overleg van 30 april 2020.

Op basis van onze analyse van de bestanden die in juni zijn aangeleverd voor dit 
onderzoek en de vergelijking met de bestanden die we gebruikt hebben bij onze 
onderzoeken in januari 2020 constateren we inderdaad belangrijke verbeteringen, 
onder andere op het terrein van de volledigheid van de administratie, de aansluiting 
op de actuele gegevens in de Basisregistratie Kadaster en de BAG. Het is duidelijk dat  
in de eerste helft van 2020 het team het accent heeft gelegd op het op orde brengen 
van deze aspecten van de WOZ-administratie. Het correct opnemen en registreren 
van nieuwbouwwoningen (ook deels inhaalslag vorige jaar) maakt hiervan onderdeel 
uit en heeft de verwachte resultaten opgeleverd.

Om te voldoen aan de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 30 april 2020, maar 
ook aan de randvoorwaarde die wij hebben geformuleerd in onze brief van 11 februari  
2020, moeten nog belangrijke stappen worden gezet op het terrein van de registratie 
van (primaire en secundaire) objectkenmerken. Wij hadden in de voorbereiding van 
ons onderzoek op 18 juni verwacht dat ook op dit terrein al meer voortgang zou zijn 
bereikt en er hierdoor bij een groter aantal objecten inmiddels sprake zou zijn van een  
verschil in geregistreerde kenmerken. Als onderdeel van ons onderzoek hebben wij de  
bestanden van januari en juni 2020 met elkaar vergeleken. Op het terrein van het 
controleren en corrigeren van deze objectkenmerken zal in de tweede helft van 2020 
dan ook nog het nodige werk verzet moeten worden om een betrouwbare basis te 
hebben voor de nieuwe WOZ-taxaties naar waardepeildatum 1 januari 2020 die begin 
2021 beschikbaar moeten zijn als basis voor de belastingheffing.
Deze inhaalslag is inmiddels in een opstartfase. Over de wijze waarop ANG in 
samenwerking met de gemeente Veenendaal de komende maanden één en ander 
oppakt, zullen we op 29 juni nader met elkaar spreken. Er zijn belangrijke 
verbeterstappen gezet, maar er zal de komende maanden ook door de betrokken 
mensen hard gewerkt moeten worden om tijdig te voldoen aan de gestelde 
randvoorwaarden.”

Openstaande verbeterpunten uit het 1e halfjaar worden opgepakt in het 2e halfjaar. De 
werkzaamheden worden geregistreerd zodat kan worden bezien of deze betrokken 
kunnen worden in het kostenverhaal. 

Voorts verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 6 van PvdA|GL voor een 
uitgebreidere toelichting.
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We zijn wel geïnteresseerd in de Samenwerkingsovereenkomst die in 2011 is 
opgesteld door Woudenberg en Scherpenzeel, vooral daar waar het afspraken over 
kwaliteit verantwoordelijkheid gaat. Kunnen wij die overeenkomst tegemoet zien?

De overeenkomst is (vertrouwelijk) bijgevoegd. 

In de kadernota van Scherpenzeel zijn geen extra kosten opgenomen voor een 
soortgelijke (kwaliteits)inhaalslag zoals die in Woudenberg is opgenomen. Er is 
alleen structureel een verhoging opgenomen van €11.775 als “meerkosten 
belastingsamenwerking Veenendaal”. Is de database van Scherpenzeel wel 
volledig en wel van voldoende kwaliteit?

Het bedrag van € 11.775 betreft de structurele kosten die Scherpenzeel vanaf 2021 
extra gaat betalen aan Veenendaal voor de uitvoering WOZ|Belastingen.
De extra kosten die Scherpenzeel voor een soortgelijke (kwaliteits)inhaalslag moet 
betalen zijn niet in de kadernota vermeld. Dit zijn kosten die laste komen van het jaar 
2020.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde raadsmemo dat na het besluit 
tot uitstel op 23 juni door het college van Scherpenzeel is verstrekt aan de 
Scherpenzeelse gemeenteraad. 

Is het mogelijk dat wij voor de raad van 2 juli geïnformeerd worden over de extra 
kosten of een indicatie hiervan die verhaald kunnen worden op de gemeente 
Scherpenzeel.? Het gaat dan om de kosten die opgenomen zijn in de €390.000 en 
de kosten die mogelijk nog gemaakt moeten worden nu Scherpenzeel de 
samenwerking op on hold heeft gezet.

Een overgang van belastingen is een ingewikkeld proces waar twee jaar van 
voorbereiding aan vooraf is gegaan. Er zijn afspraken gemaakt met diverse partijen en 
veel voorbereidingen getroffen op basis van het vastgestelde plan van aanpak. 
Afbreken betekent faalkosten en nieuwe opstartkosten, met alle onduidelijkheden en 
vertraging als resultaat. Veenendaal zal de overgang van Woudenberg doorzetten en 
zorgen voor een goede overgang per 1-1-2021. Omdat de WOZ Scherpenzeel en 
Woudenberg in een database zijn opgenomen, zal er een ontvlechting plaats moeten 
vinden. De stuurgroep Samenwerking belastingen Veenendaal, Woudenberg en 
Scherpenzeel (bestaande uit gemeentesecretarissen en projectleider) heeft afgelopen 
vrijdag ingelast overleg gehouden én opdracht gegeven om de financiele en juridische 
gevolgen en verhaal van kosten voor het project Samenwerking belastingen VWS en 
de extra kosten voor Woudenberg voor ontvlechting per 1 juli 2020 in beeld te 
brengen. Zodra we hier meer duidelijkheid over het kostenverhaal op en 
aansprakelijkheid van Scherpenzeel hebben, zullen we de raad hierover actief 
informeren. Veenendaal heeft reeds aan Scherpenzeel laten weten dat door uitstel de 
technische overgang van Scherpenzeel per 1-1-2021 niet haalbaar is, indien 
Scherpenzeel hiertoe medio september 2020 alsnog zou besluiten.

De wethouder geeft aan in gesprek te gaan met het college in Scherpenzeel over 
de ontstane (financiële) problematiek. Is het een idee om m.b.t. de verhaals-
mogelijkheden daar ook de provincie Gelderland bij te betrekken? Door het 
voorgenomen besluit van de provincie voor de herindeling met Barneveld is nu een 
extra probleem ontstaan.

Gemeenten Veenendaal en Woudenberg bereiden zelf verhaal van kosten op 
Scherpenzeel voor. Het is aan Gedeputeerde Staten van Gelderland om te bepalen of 
deze kwestie voor GS aanleiding is om dit te betrekken in haar gesprekken met 
Scherpenzeel over het al dan niet starten van een Arhi-procedure. 

Vragen over agendapunt 05. Krediet Investeren in belastingtaak van de raadscommissievergadering van 23-06-2020 (ingediend door J. Mulder | SGP)

Wij ontvingen het memo d.d. 19 juni 2020, daarin wordt aangegeven dat Bijgevoegd vindt u de brief die wij 24 juni jl. hebben ontvangen van gemeente 
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Scherpenzeel haar besluit uitstelt ‘mede in verband met het standpunt van 
provincie Gelderland om te starten met een herindelingsprocedure’. Deze reden 
wordt benoemd de andere redenen niet. 5 Vragen aan het college over dit memo:

1. Is dit de hoofdreden? 

2. Zo nee, Wat zijn de andere redenen? 

3. Is dat omdat Scherpenzeel ook verrast is door de extra kosten en die niet 
zonder meer wil accorderen, door bij het kruisje nu te tekenen? 

4. Kunt u ons schetsen welke proces Scherpenzeel nu wil gaan volgen? 

5. En willen zij samen optrekken met Woudenberg in dit proces?

Scherpenzeel naar aanleiding van haar besluit tot uitstel. Tevens vindt u bijgevoegd 
de raadsmemo die naar aanleiding van dit besluit is verstrekt door het 
Scherpenzeelse college aan haar gemeenteraad. In beide stukken vindt u de 
onderbouwing van hun besluit. 

Het college van Scherpenzeel heeft ons niet gevraagd om gelijk op te trekken in dit 
proces omdat de grondslag voor hun besluit ligt in een mogelijke herindeling met 
Barneveld. Overigens raden we dit sterk af vanwege de eerder beschreven risico’s ten 
aanzien van de wettelijke kwaliteitseisen en de aanslagoplegging 2021 (zoals ook 
verwoord door de Waarderingskamer). 

In het memo van 19 juni 2020 wordt aangegeven dat er door de ontkoppeling van 
Woudenberg en Scherpenzeel sprake zal zijn van nog meer extra kosten en dat 
daarover in gesprek wordt gegaan met Veenendaal en Scherpenzeel.

6. Hoeveel schat u in worst case wat deze extra ontvlechting kosten zullen 
zijn?

Dit is op voorhand niet vast te stellen. E.e.a. hangt af van het effect dat de gemeenten 
willen in brengen voor alle voorbereidingsactiviteiten vanaf 2018, daarnaast zal de 
softwareleverancier wellicht door synergie verlies haar offerte voor de conversie 
Woudenberg en Scherpenzeel willen herzien. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid. 
Als laatste is dit afhankelijk van de feitelijke situatie die we constateren nadat we de 
database kunnen beoordelen en de aard en omvang van hetgeen door de 
Waarderingskamer bij haar controle bezoek is geconstateerd. Op maandag 29 juni 
staat het overleg met de Waarderingskamer gepland. Bij de vraag van GBW hierboven 
hebben wij de bevindingen van het controlebezoek en het bestuurlijk overleg 
toegelicht. 

Vragen aan het college over het raadsvoorstel:

1. Was in september 2018 bekend dat Veenendaal een 5-sterren rating 
verlangde van Woudenberg? 

2. Zo ja, waarom is dit niet in de kostenraming van het raadsvoorstel in 
september 2018 meegenomen? 

3. Zo nee, waarom kan Veenendaal dat nu dan ineens verlangen?

4. Wat was in 2018 onze rating bij de waarderingskamer?

5. Wat was in 2018 de rating van Veenendaal bij de waarderingskamer?

1. Er bestaat een misverstand inzake de 5 sterren rating en deze term wordt 
verkeerd geïnterpreteerd. De wettelijke eisen op zowel de procesuitvoering, 
procesdoorlooptijden als de kwaliteit zijn vastgelegd in de wet WOZ en de 
daaraan door de waarderingskamer gekoppelde Waarderingsinstructie. Deze 
wettelijke eisen gelden voor alle Nederlandse gemeenten. In deze 
voorschriften staat beschreven aan welke kwaliteitseisen de WOZ 
administratie en de WOZ-waardering dient te voldoen. Deze eisen zijn voor de 
procesuitvoering ook uitgezet in een bijbehorende tijdslijn en 
kwaliteitscontrole instrumenten aangevuld met kwaliteitseisen. Deze moeten 
vanuit deze wettelijke taak en voorschriften worden uitgevoerd conform deze 
tijdslijn en kwaliteitseisen. 
Wanneer een gemeente zorg draagt dat zij meerdere jaren achtereen voldoet 
aan haar wettelijke taak conform de bijbehorende tijdslijn, kwaliteitscontrole 
en daarmee de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van haar 
gegevens en de daaruit voortvloeiende WOZ-waarden kan aantonen, dan 
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6. Volgens ons is er een toen bekend kwaliteitsniveau afgesproken nl. waarop 
wij toen gewaardeerd stonden en dat was kwaliteitsniveau 3 sterren, klopt 
dat? Heeft u ingekocht op kwaliteitsniveau 2018 is 3 sterren? 

7. Heeft u recent gesproken aan de waarderingskamer over andere 
oplossingen? Zo ja, welke?

8. En op welke rating moeten wij minimaal komen per 1/1/2021 vd 
waarderingskamer? Is dat 3 sterren? 

9. Of hebben wij geen keus, zijn wij verplicht met het mes op de keel door de 
waarderingskamer per 1/1/2021 naar een 5 sterren-gemeente te gaan. 
Kunnen zij ons dat verplichten? 

10. Heeft u alternatieve opties in juni 2020 ook besproken met Scherpenzeel 
en de waarderingskamer gezamenlijk? Welk advies en opties heeft de 
waarderingskamer u aangereikt?

ontvangen zij vanuit de Waarderingskamer het predicaat van 5 sterren.
De gemeente Veenendaal verlangt bij de toetreding van de gemeente 
Woudenberg naar de gemeente Veenendaal dat zij voldoet aan de standaard 
eisen vanuit de wet WOZ en de Waarderingsinstructie, zij verwachten niet dat 
de gemeente Woudenberg een 5 sterren rating heeft aangezien dit -zoals 
eerder vermeld- pas kan ontstaan wanneer zij meerdere jaren achtereen 
voldoet aan haar wettelijke taak conform de bijbehorende tijdslijn, 
kwaliteitscontrole en daarmee de juistheid, volledigheid, actualiteit en 
kwaliteit van haar gegevens en de daaruit voortvloeiende WOZ-waarden kan 
aantonen.
Deze kwaliteit zou als standaard moeten gelden voor de reguliere uitvoering 
van de belastingtaak. Echter in de afgelopen jaren heeft de gemeente in haar 
samenwerking met en onder regie van Scherpenzeel niet aan (kunnen) 
voldaan en niet aan kunnen voldoen. Dit is ook de reden dat zij dit jaar vanuit 
de Waarderingskamer is aangeschreven (zgn. “gele kaart”) met het predicaat 
2 sterren. Wanneer de zeer noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen niet worden 
doorgevoerd, zal er een tweede gele kaart worden getrokken (dus Rood), 
waarna de gemeente naar alle waarschijnlijkheid de belastingaanslag 2021 
niet kan opleggen wegens plichtverzuim en het niet kunnen waarborgen van 
een juiste, volledige, actuele en kwalitatief goede belastingadministratie en 
bijbehorende WOZ-waarde.
Kortom er worden geen buitenproportionele eisen gesteld door de gemeente 
Veenendaal, maar de gemeente Woudenberg moet een kwalitatieve 
inhaalslag doen in haar WOZ-administratie en WOZ-waardering van enkele 
jaren. Een lagere waardering betekent dat de waarderingskamer nog 
verbeterpunten heeft. Hoe lager de rating, hoe meer verbeterpunten. De 
afwaardering naar twee sterren laat ook zien hoeveel werk er nog benodigd is 
om de wettelijke belastingtaak adequaat uit te voeren.
Dit ten einde om de burgers en bedrijven te kunnen waarborgen dat de 
belastingheffing geschiedt op alle juiste, actuele en volledige gegevens die 
middels wettelijk voorgeschreven procesuitvoering, uitgezet in een 
bijbehorende tijdslijn en kwaliteitscontrole instrumenten aangevuld met 
kwaliteitseisen tot stand is gekomen. We willen allemaal dat het noodzakelijke 
vertrouwen van de belastingplichtige wordt terug gewonnen, maar hiervoor 
moet de basis wel weer op orde worden gebracht.

2 en 3 zie antwoord hierboven

4.    Dit oordeel was drie sterren, echter zoals de waarderingskamer in de 
voorlichtingsavond heeft aangegeven is dit oordeel tot stand gekomen op 
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basis van vragenlijsten en zelfevaluaties die zijn aangeleverd door de 
gemeente Scherpenzeel. In 2019 is gebleken dat hierbij onjuiste informatie en 
verklaringen zijn afgegeven.  Op deze constatering zijn door de gemeente 
Scherpenzeel personele consequenties genomen. Een terugblik op 2018 is dan 
ook geen juist vergelijk. 

5.   Deze rating was vijf sterren, dit toont aan dat de gemeente 
Veenendaal (zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1) al over 
meerdere jaren voldoet aan de wettelijke eisen die de wet WOZ en de 
waarderingskamer aan iedere gemeente binnen Nederland stelt.

6. Zie beantwoording vraag 1

7. Ik verwijs u hierbij naar ons antwoord bij vraag 6 van PvdA|GL. 

8. Zie beantwoording vraag 1

9. Zie beantwoording vraag 1

10. Zie beantwoording van uw vraag 1 hierboven en vraag 6 van PvdA|GL en de 
vraag van GBW over het controlebezoek en het bestuurlijk overleg met de 
Waarderingskamer. De Waarderingskamer stelt hierover: “Er is bij 
Woudenberg geen aanleiding om ingegane proces uit te stellen; er is geen 
reden voor Woudenberg om dit risico (ic geen aanslagoplegging in 2021 
mogen/kunnen doen) te nemen. Immers, de situatie is anders dan in 
Scherpenzeel ivm herindelingsdiscussie aldaar.”

Stel u gaat onverhoopt toch door, dan is daardoor uw voorstel om NIET meer 
samen met Scherpenzeel op te trekken, dat leidt tot:

Of nog meer extra kosten, of de schuld geven richting Scherpenzeel, of de schuld 
geven aan Veenendaal of naar beide gaan wij de schuld zitten geven.

Het college wil onderzoeken of de schade verhaalt kan worden bij Scherpenzeel.  
Dit schrijft u n.a.v. mijn vraag van vorige week. Kostenverhaal vraagt nader 
onderzoek, mede in overleg met de advocaat en gemeente Veenendaal. Dit moet 
nog starten en dan hoeven wij mogelijk deze kosten mogelijk niet of deels niet te 
betalen.

Wanneer u als college nu eenzijdig besluit, niet meer met Scherpenzeel samen 

Wij wijzen u erop dat er sprake is van een eenzijdig besluit van gemeente 
Scherpenzeel, niet van gemeente Woudenberg. Scherpenzeel heeft besloten om niet 
samen op te trekken in de overgang naar Veenendaal en verder uitvoering te gegeven 
aan het raadsbesluit in september 2018 en heeft ons dat ter kennisgeving laten weten 
(zie bijgevoegde brief). In september 2018 hebben de drie gemeenten besloten per 1-
1-2020 de uitvoering van de belasting onder te brengen in Veenendaal. Als basis voor 
de implementatie van dit project is op 31 januari 2019 een Plan van Aanpak definitief 
vastgesteld door de 3 gemeenten (Veenendaal, Scherpenzeel en Woudenberg). In dit 
plan van aanpak is in de inleiding te lezen hoe e.e.a. tot stand is gekomen en in welke 
fases het project is ingedeeld.  Alhoewel de geplande voorbereidingen en 
werkzaamheden met elkaar waren afgesproken is toen al, doordat de kwaliteitseis 
niet werd gehaald door de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg, het project met 
een jaar uitgesteld van overgang per 1 januari 2020 naar formele overgang per 1 



Vraag Antwoord

op te trekken, verziek je je onderhandelingspositie voor de te ontvangen 
schadevergoeding van Scherpenzeel. En komt het hele punt van schadeverhaal en 
zodoende de claim zeer zwak te staan. Dat is het aller slechtste wat je kunt doen in 
een claimzaak als raad, dat je zonder de advocaat te raadplegen dit doet. Dan is zo 
goed als zeker dat de extra kostenpost van ruim 560000 voor onze rekening komt.

11. Vraag: Heeft u als college wel dit raadsvoorstel besproken met de 
huisadvocaat of u dit kunt doen met geen enkel nadelige invloed op de nog 
in te dienen claim? 

Waarom? Door nu Zonder Scherpenzeel dit besluit te nemen VAN 
REPARATIE van de schade door Scherpenzeel veroorzaakt, wordt onze 
claim onderuitgehaald omdat wij het besluit dan alleen hebben genomen.

12. Waarom bent u er zeker van door nu zo te besluiten, zonder Scherpenzeel, 
dat dat geen enkel nadelige invloed heeft op de claimzaak richting 
Scherpenzeel als veroorzaker vd schade?

13. U geeft aan geen signalen van buiten ons gemeentehuis te hebben 
gekregen van de accountant en waarderingskamer tot Q1 2020 dat de 
kwaliteit niet op orde was. Heeft u als bestuurders en uitvoerders van de 
belastingtaak vanuit uw ambtenaren en burgers eerder signalen gehad dan 
Q1 2020? En zo ja, wanneer gebon u zich zorgen te maken als uitvoerder-
bestuurder op basis van interne signalen? 

14. En zo ja, welke signalen heeft u gehad van uw uitvoerende ambtenaren 
over de kwaliteitseisen en wanneer? Wij vragen u deze in een Q-tijdbalk op 
een rei te zetten vanaf september 2018? 

15. Welke signalen heeft u van de kwaliteits- en controle afdeling vd gemeente 
Woudenberg hierover gehad? Wanneer was dat? 

16. Wanneer heeft u voor het eerst in het MT hierover gesproken? En hoe vaak 
heeft u over het kwaliteitsniveau gesproken? En in welke Q-perioden vanaf 
2018?

17. Wanneer heeft u voor het eerst in het college hierover gesproken? En hoe 
vaak? En in welke Q-perioden?

januari 2021. Op dinsdag 23 juni jl heeft de gemeente Scherpenzeel besloten om  in 
de pré-contractuele fase nog geen besluit te willen nemen over een definitieve keuze 
en heeft gemeente Veenendaal verzocht om uitstel. (zie bijgevoegde brieven). 
Veenendaal heeft reeds aangegeven dat de technische overgang per 1 januari 2021 
niet mogelijk en haalbaar is, ook zou Scherpenzeel hiertoe medio september alsnog 
besluiten.

11/12 
Onderdeel van het onderzoek naar kostenverhaal is overleg over de juridische 
gevolgen (zoals hierboven eerder beschreven). Wij benadrukken nogmaals dat 
er sprake is van een eenzijdig besluit en zonder overleg van Scherpenzeel en 
niet van Woudenberg en/of Veenendaal. 

13 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. 

Tijdens de raadsinformatieavond en de auditcommissie hebben respectievelijk 

de Waarderingskamer en de accountant aangegeven dat pas nadat nav Schoon 

door de Poort 1 in juli 2019, duidelijk werd dat er achterstanden waren in 

aanslagoplegging. Naar aanleiding van het controlebezoek in februari 2020 

heeft Waarderingskamer een verbeteropdracht opgelegd. 

14 De controles op uitvoering en kwaliteit vinden plaats in Scherpenzeel en de 

controle vindt plaats door de Waarderingskamer en de Scherpenzeelse 

accountant. Geconstateerd is dat onjuiste informatie is verstrekt door 

Scherpenzeel aan de toezichthouder en daarmee ook aan de gemeente 

Woudenberg en de accountant. 

15/16/17 Ten behoeve de overgang naar Veenendaal is een stuurgroep 

ingesteld. De stuurgroep ziet toe op de voorbereiding op de overgang en de te 
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18. Wie heeft er wat op tegen, mede gezien wat wij hiervoor als bezwaren met 
een enorme impact, om één of een paar extra maanden aan tijd te kopen? 
Niet de waarderingskamer, niet Scherpenzeel. Wie dan wel? nemen besluiten. Na constatering van de achterstanden heeft tevens 

maandelijks overleg plaatsgevonden tussen Woudenberg en Scherpenzeel over 

de voortgang van dit project. Het college is tussentijds mondeling geïnformeerd 

door de portefeuillehouder over de voortgang. Tot slot  sluit sinds september 

2018 de Woudenbergse medewerker van team belastingen (bij afwezigheid van 

een leidinggevende) aan bij het 2 maandelijks portefeuillehoudersoverleg in 

Woudenberg om zicht te houden op de uitvoering van het WOZ-proces. De 

controle op de interne processen vindt plaats in Scherpenzeel onder toezicht 

van de Scherpenzeelse accountant. Tot slot houdt de Waarderingskamer als 

toezichthouder toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van het WOZ-proces. 

Terugblikkend constateren wij dat een steviger invulling van het 

opdrachtgeverschap noodzakelijk was en is richting de opdrachtnemer. 

Onderdeel van het Plan van aanpak project Samenwerking belasting 

(vastgesteld in januari 2019) was het opstellen van een 

Samenwerkingsovereenkomst en Service Level Agreement. Bijgevoegd vindt u 

deze ter informatie. Deze bieden wij u vertrouwelijk aan omdat het concepten 

betreft die binnenkort ter besluitvorming aan betrokken colleges worden 

voorgelegd. 

18 . Zie hiervoor het antwoord op de vraag 6 van PvdA|GL

Vragen over agendapunt 05. Krediet Investeren in belastingtaak van de raadscommissievergadering van 23-06-2020 (ingediend door J. Bessenbinders |CDA)

Ik constateer dat het College in april al op de hoogte was van de kosten en dat het 
daarvan is geschrokken. Dan is dat toch het moment om de raad te informeren? 
Dan had de wethouder dat toch minimaal kunnen aanstippen in het 
raadsonderdeel Mededelingen vanuit het College? Dat is eerder immers ook al 
eens gebeurd onder druk van de actualiteit en wel in februari.

Begin april lag het eerste voorstel op tafel in de stuurgroep Samenwerking 
belastingen voor aanpak van overgang met het onder regie brengen van Veenendaal 
van de belastingtaak per 1 juli, de transitiefase tot 1 januari en daadwerkelijk formeel 
overbrengen per 1 januari 2021. De periode van half april tot eind mei is benut om 
eerst overeenstemming te bereiken over de procesgang (transitiefase) en een diepe 
verkenning van het pakket van werkzaamheden dat per 1 juli onder regie wordt 
gebracht  die uitgevoerd moeten worden per 1 juli en wat de huidige status is van de 
basis voor al deze werkzaamheden (zie taken in transitiefase in raadsvoorstel). Deze 
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verkenning van alle werkzaamheden die nodig zijn en de impact hiervan vond plaats 
op 6 mei (breed overleg met alle inhoudelijk betrokkenen van de drie gemeenten). Dit 
heeft op 8 mei geresulteerd in een aanbieding en plan, waarin is meegenomen wat de 
gemeenten zelf bijdragen in dit proces. Hierover vond op 27 mei een bestuurlijk 
overleg (wethouders) plaats tussen de drie gemeenten waarna naar aanleiding van 
vragen begin juni de aanpak en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de 
bijbehorende kostenindicatie compleet zijn gemaakt. 

De wethouder is niet ingegaan op de vraag of er sprake is van een
lock-in: blijkbaar is dat zo. Waarom? Waar zit die lock-in? Kunnen wij voorafgaand 
aan de Raadsvergadering inzage krijgen in de SLA met Veenendaal? 

Een overgang van belastingen is een ingewikkeld proces waar twee jaar van 
voorbereiding aan vooraf is gegaan. Er zijn afspraken gemaakt met diverse partijen en 
veel voorbereidingen getroffen op basis van het vastgestelde plan van aanpak. 
Afbreken betekent faalkosten en nieuwe opstartkosten, met alle onduidelijkheden en 
vertraging als resultaat. Daarnaast zal op zeer korte termijn een nieuw plan aan de 
waarderingskamer moeten worden voorgelegd. Als betrouwbare partner houden we 
daarom vast aan de gemaakte afspraken.

Bijgevoegd vindt u (vertrouwelijk) de concept Samenwerkingsovereenkomst en de 
concept-servicelevel agreement. Deze zijn nog niet officieel vastgesteld. Om deze 
reden ontvangt u deze vertrouwelijk. 

Heeft het College überhaupt om uitstel bij de Waarderingskamer gevraagd? Is die 
optie bij het eerstvolgende Collegeoverleg direct na de mededeling van 
Scherpenzeel ter sprake gekomen? Indien ja, hoe viel het oordeel uit en waarom? 
Indien nee, waarom is het niet besproken in het Collegeoverleg? 

Het college van Scherpenzeel heeft op 23 juni nl eenzijdig besloten tot uitstel (zoals 
aangekondigd op 17 juni). Woudenberg houdt zich aan genomen besluiten en 
gemaakte afspraken, zoals verwoord in het voorliggende raadsvoorstel, dat wij u op 
11 juni hebben aangeboden. Wij houden ons hiermee aan de uitvoering van het 
raadsvoorstel dd september 2018 en alle navolgende stappen en afspraken die zijn 
gemaakt voor de voorbereiding op de overgang naar Veenendaal. Uitstel was en is 
niet aan de orde.

Waarom koopt Scherpenzeel deze tijd wel en Woudenberg niet? Wij verwijzen u naar hierboven beschreven antwoorden m.b.t. risico’s ten aanzien van 
het voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en voor de aanslagoplegging 2021. De 
Waarderingskamer stelt hierover het volgende: “ Er is bij Woudenberg geen 
aanleiding om ingegane proces uit te stellen; er is geen reden voor Woudenberg om 
dit risico (ic geen aanslagoplegging in 2021 mogen/kunnen doen) te nemen. Immers, 
de situatie is anders dan in Scherpenzeel ivm herindelingsdiscussie aldaar.”

Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat we per

1 juli mensen leveren om de going concern van Scherpenzeel over te nemen en om 
de overgang naar Veenendaal voor te bereiden. Waarom wordt dit raadsvoorstel 
dan aan de Raad voorgelegd als het een voldongen feit is? 

Per 1 juli neemt ANG namens Woudenberg de regie over en bereidt in nauw contact 
met Veenendaal en Woudenberg de overgang voor naar Veenendaal. Per 1-7-2020 
wordt de belastingtaak uitgevoerd vanuit het gemeentehuis van Woudenberg en 
werken de Woudenbergse medewerkers onder regie van ANG en Veenendaal. Per 1-1-
2021 wordt de belastingtaak overgedragen aan Veenendaal. Scherpenzeel maakt 
vanaf 1 juli voor de uitvoering van alle belastingtaken, zowel going concern als 
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verbetering van de kwaliteit gebruik van een extern bureau.

Dit raadsvoorstel gaat over het extra krediet wat benodigd vanwege de overgang en 
opwerking van de belastingen. Het budgetrecht behoort aan de raad. De raad maakt 
hierin haar eigen afwegingen. Als college hebben wij onze overwegingen verwoord in 
het raadsvoorstel. 

De kosten die zijn geraamd voor de overgang naar de gemeente Veenendaal zijn 
drieledig. 
1. Enerzijds zijn de kosten om de fundering van het belastinghuis op orde te 
krijgen zodat de gemeente in de toekomst. Dit onder de noemer Schoon door de 
Poort.

Dit project betreft een project naar een stevige, toekomst vaste en hoogwaardige 
uitvoering van de belastingtaken voor de burgers en bedrijven van de gemeenten 
Woudenberg. Het is een project naar een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de 
belastingtaak met Veenendaal.
 
2. Anderzijds wordt er gewerkt aan het reguliere werkzaamheden binnen het 
belastingproces voor 2020. 

Dit wil zeggen het reguliere gegevensbeheer, afhandeling bezwaarschriften, uitvoeren 
van de herwaardering, samenhang met de diverse basisregistraties 
realiseren/continueren en het opleggen en invorderen van de gemeentelijke 
belastingen dat nog moet worden gedaan.
 
3. En als laatste is het inrichten van de Gouw database op een juiste en volledige 
wijze en de data-inrichting gelijk te maken aan de data-inrichting van Veenendaal. 

Dit is noodzakelijk om de conversie überhaupt te kunnen laten plaatsvinden. Binnen 
de Centric applicatie van Veenendaal komt de gemeente Woudenberg direct er in (dus 
niet apart), en gaat zo meelopen in de reguliere processen van Veenendaal. Dit kan 
alleen wanneer de inrichting identiek is. 

Wij benadrukken dat de aanvraag van extra middelen de uitvoering van de 
belastingtaak over heel 2020 beslaat. Ook in het 1e halfjaar zijn extra kosten voor de 
uitvoering en het wegwerken van de achterstanden gemaakt, de verwachte extra 
belastingopbrengsten in 2020 hebben wij hier tegenover gezet, samen met reeds 
geraamde kosten voor uitvoering belasting in de gemeentebegroting 2020, het 



Vraag Antwoord

voorbereidingskrediet voor overgang naar Veenendaal en de inbreng van eigen 
personeel dienen als dekking van deze kosten.    

Vraag over agendapunt 06. Kaderbrief 2021-2024 van de raadscommissievergadering van 23-06-2020 (ingediend door M. v/d Graaf | PvdA-GL)

FTE’s: waaraan wordt de € 160.000, - besteed? De uitbreiding van capaciteit wordt besteed aan datgene waarvoor u dit budget 
beschikbaar heeft gesteld. Inzet op de energietransitie, ontwikkeling van het landelijk 
gebied, de nieuwe omgevingswet, versnelling van de transformatie in het sociaal 
domein en steeds strengere eisen voor informatieveiligheid en automatisering. 
Daarnaast groeit onze gemeente en dit leidt (met name buiten) tot meer 
dienstverlening. De uitbreiding wordt flexibel ingezet. Dit betekent dat taken rollen en 
verantwoordelijkheden van medewerkers wijzigen en aansluiten op daar waar inzet 
nodig is.


