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Samenvatting
Bij de behandeling van het investeringskrediet “Investeren in uitvoering en 
kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken” (raad juli 2020) is met de raad afgesproken dat zij 
maandelijks, via de ingekomen stukken, worden geïnformeerd over de voortgang van dit 
project.

Voor u ligt de voortgangsrapportage over december 2020. De overgang van de belastingtaak 
naar Veenendaal geeft in het 1e kwartaal 2021 uitloopwerkzaamheden. Daarom ontvangt u ook 
over deze maanden een voortgangsrapportage. 

Wij stellen voor deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Tevens stellen wij u voor naar aanleiding van deze rapportage de raadscommissie op 2 februari 
bij informatie uit het college te informeren over de volgende punten:

- Zoals u al heeft kunnen lezen in de rapportage van november heeft de herwaardering  
geleid tot uitschieters op hogere taxatiewaardes. Hierop volgt passende communicatie.

- Het Project migratie van het oude belastingsysteem in Veenendaal en Renswoude naar 
een nieuw belastingsysteem per 1 januari 2021 loopt achter op planning. Woudenberg 
migreert direct van haar eigen systeem naar het nieuwe belastingsysteem in 
Veenendaal. Deze vertraging heeft daardoor ook effecten op Woudenberg. De 
aanslagoplegging van Veenendaal, Renswoude en Woudenberg is afhankelijk van dit 
project. Streven voor de drie gemeenten is om vanaf 28 februari de aanslagoplegging 
voor Renswoude, Veenendaal en Woudenberg gefaseerd uit te voeren. Definitieve 
besluitvorming hierover volgt medio februari. 
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