
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 10 Belastingverordeningen
Raads(commissie)vergadering van: 6-12-2022

Ingediend door P. van Schaik

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

RV; Kan het college verklaren waarom er geen stijging is in de waarde van de niet-
woningen? 

Belastingen Veenendaal heeft dit berekend op basis van hun gegevens. De afgelopen 
jaren is de stijging van de waarde van niet woningen minimaal geweest in onze regio.
De kleine stijging die er is in 2023 valt weg tegen de verwachte toename aan kosten.

RV; Bij het raadsvoorstel was 26% van het totale WOZ bestand gecontroleerd op de 
waardestijgingen. Is hiervoor een minimum percentage vastgesteld of moet het 
gehele bestand worden gecontroleerd? 

Het gehele bestand moet worden gecontroleerd om goed te kunnen onderbouwen of 
het gemiddelde waardestijgingspercentage juist is. Het bestand dient zoveel mogelijk 
gecontroleerd te zijn voordat de aanslagen OZB de deur uit mogen. Woningen of niet-
woningen die nog niet zijn gecontroleerd voor eind februari worden dan pas later 
opgelegd.

2b. Verordening legestarieven: In hoofdstuk 5 Bestuursstukken zijn de leges 
opgenomen voor het afsluiten van een abonnement op de verslagen en stukken 
van de raads-en commissievergaderingen. Deze stukken zijn toch voor iedereen 
digitaal raadpleegbaar? 

Klopt deze zijn digitaal beschikbaar. Incidenteel komt het voor dat men deze stukken 
op papier wilt hebben.

2b. Hoofdstuk 10 Leegstandswet; kan het college aangeven of wij als gemeente 
wel een Leegstandswet hebben? 

Nee. De leegstandswet is een landelijke wet.

2c. Bij de invordering van onroerend zaak belastingen wordt geen kwijtschelding 
verleend. Wat is de gedachte van het college hierover? 

Woudenberg heeft in al die jaren ervoor gekozen alleen kwijtschelding te verlenen 
voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).

2c. Hoe wordt omgegaan met niet in te vorderen onroerend zaak belastingen bij 
bijstandsgenieters. Worden deze kosten oninbaar geleden? Zo ja, in hoeveel 
gevallen komt dat gemiddeld voor? 

Op OZB wordt geen kwijtschelding verleend. Wij hebben niet in beeld of en hoe vaak 
oninbaar OZB voorkomt bij inwoners met een bijstandsuitkering. 



Vraag Antwoord

2G Afvalstoffenheffing: Artikel 5A Tarieven milieustraat; zijn de kosten( €0,15) voor 
het aanbieden van grof huishoudelijk afval en gemengd bouw en sloopafval nog 
marktconform. Is deze post kostendekkend?

Deze post is tot nu toe kostendekkend. 


