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Gemeente Scherpenzeel heeft in 2018 de intentie uitgesproken om de uitvoering 
van de belastingen onder te brengen bij de gemeente Veenendaal. 
Om dit per 1 januari 2021 mogelijk te maken is overname van de regie door 
Veenendaal per 1 juli 2020 nodig. 
Het college heeft besloten Veenendaal om uitstel te vragen mede omdat de 
provincie Gelderland heeft aangekondigd een herindelingsprocedure te starten.

Historie
Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken om per 1 
januari 2020 de basisregistratie BAG/WOZ en de heffing en inning van de 
gemeentelijke belastingen bij de  gemeente Veenendaal onder te brengen.
Voor de implementatiekosten van het onderbrengen van de belastingen bij 
Veenendaal heeft uw raad in 2018 een krediet beschikbaar gesteld. Ook heeft u een 
krediet beschikbaar gesteld voor de verplichte omschakeling van taxatie op basis 
van gebruiksoppervlakte (m2 in plaats van m3).

In de loop van 2019 zijn achterstanden geconstateerd zowel het WOZ proces als in 
de aanslagoplegging 2017, 2018 en 2019. U bent daarover geïnformeerd via de 
memo’s 2019-43/2019-58.  Sinds september 2019 is hard gewerkt aan het 
wegweken van de geconstateerde achterstanden. Er zijn over de periode 2017 -
2019 aanslagen voor woningen en niet-woningen opgelegd en vereiste koppelingen 
tussen systemen zijn aangebracht. Daarover bent u geïnformeerd op 11 februari 
2020 (memo 2020-10).
Op dit moment wordt gewerkt aan het wegwerken van kwalitatieve achterstanden. 
De belangrijkste daarvan zullen rond 1 juli gereed zijn. De waarderingskamer, die 
toezicht houdt op de uitvoering van de belastingen zal een aanvullende toets doen.

Daarmee is e.e.a. echter nog niet klaar. De omzetting van m3 naar m2 dient nog 
plaats te vinden en aanvullende zaken dienen te worden opgepakt.
Gemeente Veenendaal heeft voor de transitie en de kwaliteitsverbeteringen een 
nieuwe offerte uitgebracht en heeft verzocht per 1 juli 2020 de regie over te 
nemen. Dit om de overgang per 1 januari 2021 te kunnen effectueren. 

Argumentatie achter uitstel van besluitvorming
Op dit moment loopt de discussie over herindeling van Scherpenzeel met 
Barneveld, waarbij de provincie het voornemen heeft om de ARHI procedure op te 
starten. 



De omvang van de aanvullende offerte van Veenendaal is dermate hoog dat een 
kredietaanvraag bij de raad nodig is. Nu extra krediet vragen aan de raad om in te 
vlechten bij Veenendaal en een overeenkomst af te sluiten voor duurzame 
samenwerking met hen, terwijl wellicht in 2023 ontvlechting aan de orde zou zijn 
lijkt prematuur.
Voor het structurele gedeelte past de offerte van Veenendaal binnen de 
Scherpenzeelse begroting/kadernota. Door tijd te kopen kan o.a. ook aan 
Barneveld gevraagd worden wat de kosten voor overname van het belastingpakket 
door hen zijn. 

Is Scherpenzeel een betrouwbare partner?
In september 2018 is samen met de gemeente Woudenberg de intentie 
uitgesproken de belastingtaak onder te brengen bij gemeente Veenendaal. 
Sindsdien hebben we in gezamenlijkheid aan het traject gewerkt om de transitie 
naar Veenendaal mogelijk te maken. Tussendoor kwamen de achterstanden in de 
belastingen naar voren. Ook in de aanpak daarvan hebben Woudenberg en 
Scherpenzeel gezamenlijk de schouders er onder gezet. Met betrekking tot het 
ontstaan van de achterstanden heeft Scherpenzeel interventies gedaan in de 
aansturing en de personele bezetting. 
Naar Veenendaal toe is steeds aangegeven dat we niet op hetzelfde 
kwaliteitsniveau zitten dan zij en dat de kwetsbaarheid groot is. Dit is ook een van 
de belangrijkste overwegingen om de belastingstaken over te brengen naar een 
grotere entiteit. Om op een hoger kwaliteitsniveau te komen dan het niveau 
“voldoende” zijn aanvullende kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk zijn. Daaraan 
hangt een prijskaartje.
De herindelingsdiscussie is in de loop van 2019 ontstaan. Op 4 juni heeft de 
provincie aangegeven dat hun voorlopige standpunt is om na 14 juli de Arhi 
procedure op te starten. In dat perspectief is nu een definitieve stap maken richting 
Veenendaal geen logische stap.


