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Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Wanneer verwacht de gemeente 
duidelijkheid te krijgen over het aantal 
bedrijven en huishoudens dat geen 
aanslagen heeft ontvangen?

Aan het einde van het project is er duidelijkheid 
over de exacte aantallen. 
Deze duidelijkheid is er zodra controles op 
objectniveau hebben plaatsgevonden.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Welk bedrag aan misgelopen OZB-
inkomsten, uitgesplitst naar zakelijke en 
particuliere aanslagen is hiermee gemoeid?

Omdat we met terugwerkende kracht alsnog de 
aanslagen kunnen opleggen, lopen we uiteindelijk 
geen OZB inkomsten mis over 2017 en 2018.
De aanslagen nieuwbouw OZB 2019 komen pas 
later aangezien van deze objecten eerst de WOZ 
waarde door de taxateur bepaald dient te 
worden.

De bedragen uitgesplitst naar zakelijke en 
particuliere aanslagen zijn op dit moment niet 
bekend.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Welke belastingjaren zijn daarvan nog 
inbaar?

De achterstand heeft betrekking op de 
belastingjaren 2017 en later. Deze zijn allen nog 
inbaar.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Welk deel van het misgelopen bedrag is 
daadwerkelijk inbaar?

De achterstand heeft betrekking op de 
belastingjaren 2017 en later. Deze zijn allen nog 
inbaar.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

In het persbericht van de gemeente valt te 
lezen dat particulieren en bedrijven in 2019 
alsnog zullen worden aangeslagen. Wordt 
het hele bedrag in één keer bij hen in 
rekening gebracht?

Ja. De aanslagen voor de belastingjaren 2017, 
2018 en 2019 worden dit jaar nog opgelegd. Het 
kan dus voorkomen dat particulieren of bedrijven 
drie belastingaanslagen tegelijk ontvangen. Deze 
worden dan tegelijkertijd in rekening gebracht.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Inwoners van ons dorp kunnen er niets aan 
doen dat zij geen aanslag hebben 
ontvangen. Is het voor ondernemers en 
particulieren mogelijk om een 

Ja het is mogelijk om een betalingsregeling met 
de gemeente af te spreken.  
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betalingsregeling met de gemeente te 
treffen, zodat zij gespreid over een langere 
periode dan gebruikelijk mogen 
terugbetalen?

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Zijn er tussentijds signalen van particulieren 
dan wel bedrijven bij de gemeente 
Woudenberg binnen gekomen dat zij nog 
geen aanslag hadden ontvangen?

Er zijn een handvol particulieren die zich gemeld 
hebben. Team Belastingen heeft contact gehad 
met deze particulieren en aangegeven dat in 
sommige situaties nog de WOZ-waarde bepaald 
moet worden en dat zij hun OZB aanslag nog 
zullen ontvangen.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Wat heeft de gemeente Woudenberg met 
deze signalen gedaan?

Woudenberg heeft eind april 2019 
belastingaanslagen nieuwbouw 2017, 2018 en 
een deel 2019 verstuurd. Achteraf gezien zijn 
deze belastingaanslagen 2017 en 2018 niet 
volledig geweest omdat de gegevensuitwisseling 
tussen Kadaster, BAG en belastingadministratie 
niet goed was.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA

Welke acties worden er getroffen om dit 
soort vergissingen niet nogmaals te laten 
plaatsvinden?

Er zullen meer controles worden ingevoerd met 
betrekking tot de volledigheid van het bestand.  

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP De interne checks & balances (3 lines of 
defense, intern)? 

Voor controles belastingen zijn naast de 
accountant 3 partijen verantwoordelijk:
Opdrachtnemer : Gemeente Scherpenzeel
Opdrachtgever : Gemeente Woudenberg
Toezichthouder : Waarderingskamer

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat wordt 
voldaan aan de gehele uitvoering van de Wet 
WOZ en de heffing en inning van alle 
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belastingsoorten. Hierbij worden zij ondersteunt 
door een extern taxatiebureau.

De opdrachtgever controleert de opdrachtnemer 
o.a. op : toetsing of juiste tarieven zijn 
gehanteerd, vergelijking raming opbrengsten met 
werkelijke opbrengsten, afhandelingstermijnen 
bezwaarschriften, stand van zaken invordering.
Daarnaast voert de opdrachtgever interne 
controles (bijv: verleende vergunningen verwerkt 
in de belastingaanslagen) uit en geeft zo nodig 
opdracht aan opdrachtnemer voor herstel a.g.v. 
afwijkingen. Opdrachtgever volgt de 
mijlpalenplanning en geeft zo nodig opdracht aan 
opdrachtnemer voor herstel a.g.v. afwijkingen.  

De toezichthouder controleert of de Wet WOZ 
juist wordt uitgevoerd d.m.v. inspectie ter 
plaatse, beoordelingsprotocollen via o.a. 
ingevulde vragenlijsten door opdrachtnemer. 

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP De accountantscontrole (4e line, extern) ? De accountantscontrole voor belastingen is 
uitbesteed aan de accountant van Scherpenzeel. 
De accountant van Scherpenzeel voert de 
controle voor Woudenberg uit op de manier zoals 
deze door de accountant van Woudenberg 
(Verstegen Accountants) aan hen is voorgelegd.
Over dit vraagstuk heeft Verstegen Accountants 
reeds contact gehad met de accountant van 
Scherpenzeel. 
De accountant van Scherpenzeel gaat intern 
onderzoek doen of zij dit hadden kunnen 
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constateren tijdens hun controle 2018 voor zowel 
Scherpenzeel en Woudenberg. Verstegen 
Accountants wordt hierover op de hoogte 
gehouden door de accountant van Scherpenzeel.
Verstegen Accountants heeft aangegeven dat zij 
de resultaten uit het onderzoek en de manier 
waarop accountants o.a. Belastingen controleren 
willen toelichten in de auditcommissie van januari 
2020. 

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP Hoe goed sluit dit op elkaar aan? De accountant van Scherpenzeel is met een 
intern onderzoek bezig voor zowel Scherpenzeel 
als Woudenberg.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP Waar zitten lacunes? De accountant van Scherpenzeel is met een 
intern onderzoek bezig voor zowel Scherpenzeel 
als Woudenberg.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP Waar zien jullie verbetermogelijkheden voor 
waarborgen?

Verbetermogelijkheden die nog uit dit onderzoek 
komen worden, zodra deze concreet zijn, ook 
besproken met Veenendaal en meegenomen in 
de dienstverleningsovereenkomst met 
Veenendaal. 

Veenendaal is op de hoogte van dit vraagstuk. Op 
dit moment  wordt een SLA (Service Level 
Agreement) uitvoering BAG/WOZ met Veenendaal 
opgesteld waarin de diensten die Veenendaal 
levert voldoen aan de gehele uitvoering van de 
Wet BAG, Wet WOZ en de heffing en inning van 
alle belastingsoorten die Woudenberg heeft.
Jaarlijks wordt een mijlpalenplanning bepaald die 
aansluit op het operationele proces en de P&C-
cyclus van Woudenberg.
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Verbetermogelijkheden die nog uit dit onderzoek 
komen worden, zodra deze concreet zijn, ook 
meegenomen in de mijlpalenplanning. 

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Mulder/SGP Waar zien jullie verbetermogelijkheden voor 
het risicomanagement?

Het volgen van de jaarlijkse mijlpalenplanning.
Interne controles. 
Daarnaast wordt hiervoor het onderzoek 
afgewacht.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Marco van de Hoef/
GBW

De lezer krijgt maar lastig een idee van de 
omvang van het probleem: hoeveel 
aanslagen zijn er niet opgelegd, in welke 
jaren, voor welke bedragen per jaar?
Evenmin wordt inzicht verschaft in de 
oorzaken van het probleem. 

Aan het einde van het project is er duidelijkheid 
over de exacte aantallen. 

De oorzaak van het probleem wordt uitgezocht. 
Daarbij zijn betrokken :  Waarderingskamer, 
Accountant en het externe bureau dat belast is 
met de herstelacties.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Marco van de Hoef/
GBW

In de jaarrekening 2018 is  te zien dat in 
2018 de OZB – opbrengst minder is dan in 
2017 terwijl een toename van de tarieven 
met  2% was begroot. : wil het college in 
gesprek gaan met onze accountant die op 
zijn beurt mogelijk in gesprek zal gaan met 
zijn collega uit Scherpenzeel, om vast te 
stellen of er wel vaktechnisch adequate 
controle is geweest.  En wil het college over 
dit gesprek de Raad informeren ?

De accountantscontrole voor belastingen is 
uitbesteed aan de accountant van Scherpenzeel. 
De accountant van Scherpenzeel voert de 
controle voor Woudenberg uit op de manier zoals 
deze door de accountant van Woudenberg 
(Verstegen Accountants) aan hen is voorgelegd.
Over dit vraagstuk heeft Verstegen Accountants 
reeds contact gehad met de accountant van 
Scherpenzeel. 
De accountant van Scherpenzeel gaat intern 
onderzoek doen of zij dit hadden kunnen 
constateren tijdens hun controle 2018 voor zowel 
Scherpenzeel en Woudenberg. Verstegen 
Accountants wordt hierover op de hoogte 
gehouden door de accountant van Scherpenzeel.
Verstegen Accountants heeft aangegeven dat zij 
de resultaten uit het onderzoek en de manier 
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waarop accountants o.a. Belastingen controleren 
willen toelichten in de auditcommissie van januari 
2020.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Marco van de Hoef/
GBW

Heeft dit onderzoek gevolgen voor het 
corrigeren van,  de opgelegde OZB 
belasting in 2019, in het voorjaar van 2020?

Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de 
correctie OZB belasting 2019 die verwerkt wordt 
in het voorjaar van 2020.
Nieuwbouwwoningen die in 2019 gereed worden 
gemeld gaan pas vanaf 2020 volledige OZB 
betalen.

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Marco van de Hoef/
GBW

Gaat het bij het niet betalen van de 
gemeentelijke belastingen alleen om het 
OZB-deel of ook om de afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en hondenbelasting?

Het gaat ook om afvalstoffenheffing, rioolheffing 
en hondenbelasting. 

Ingekomen stuk 11:
Belastingen check basis 
op orde?

Jan Bessembinders /
CDA
Sierd Smit/PvdA en 
GL

Verzoek ingekomen stuk 11 “Belastingen 
check basis op orde? te agenderen voor de 
commissievergadering van 12 november 
2019.
Op 12 november graag bespreken:
- wie verantwoordelijk voor belastinginning?
- hoe wordt met deze verantwoordelijkheid 
omgegaan?
- hoe is de actuele stand van zaken?
- waar ligt de verantwoordelijkheid bij 
samenwerking met Veenendaal?
- betalingsmogelijkheden voor inwoners en 
ondernemers die het aangaat 

“Belastingen check basis op orde?” wordt 
geagendeerd voor de commissievergadering van 
12 november 2019.
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