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Vraag Antwoord 

 

De schuld wordt met name gelegd bij Scherpenzeel, maar zelf zijn we ook 
verantwoordelijk voor de juistheid van de belastingheffingen. En burgers hebben 
eerder al aangegeven dat zij wachtten op hun belastingaanslagen. Wat hadden we 
nou als gemeente Woudenberg zelf kunnen doen om dit WOZ-debacle te 

voorkómen? 

In 2019 hebben zich enkele inwoners gemeld met de vraag waarom zij nog geen 
aanslag hebben ontvangen. 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. Het is gebruikelijk 

dat een deel van de aanslagen (max 5%) later wordt opgelegd omdat er nog 

aanvullende acties nodig zijn om te komen tot aanslagoplegging. Om die reden 
waren deze meldingen niet ongebruikelijk. Achteraf bezien waren deze meldingen 
dus wel signalen van een belastingadministratie die niet op orde was. In de Service 
Level Agreement met Veenendaal hebben wij onder andere afspraken opgenomen 

over het maandelijks verstrekken van stuurinformatie aan Gemeente Woudenberg 

over de uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en de inning van belastingen en over 
het afhandelen van de klantcontacten.  

Bij de extra kostenraming t.h.v. € 390.166 van de vier projectonderdelen op 
pagina 8 van het voorstel, is niet helemaal duidelijk wat de extra kosten van € 
224.876 verklaart voor het tweede halfjaar 2020. Kunt u uitleggen wat de extra 
kosten bij dit specifieke onderdeel veroorzaakt en welke resultaten dat oplevert? 

De kosten die zijn geraamd voor de overgang naar de gemeente Veenendaal zijn 
drieledig. 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. 
  
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. 

  
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.  
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De reeds geraamde kosten voor uitvoering belasting in de gemeentebegroting 2020, 
het voorbereidingskrediet voor overgang naar Veenendaal en de inbreng van eigen 

personeel dienen als dekking van deze kosten.     
 

Een deel van de kostenstijging is te verklaren uit het wegwerken van de 
achterstanden als gevolg van de kwestie Scherpenzeel, maar een deel van de 
voorliggende kostenstijging wordt veroorzaakt door een verkeerde inschatting 
vooraf door Veenendaal voor wat betreft de complexiteit van het project. Kunt u 

uitsplitsen welk deel van de extra kosten te wijten is aan de kwestie Scherpenzeel 
en welk deel te wijten is aan de verkeerde inschatting vooraf door Veenendaal?   

Aan de voorkant zijn in het Plan van Aanpak in 2018 randvoorwaarden gesteld 
waaraan de overgang mogelijk gemaakt kon worden. Het gaat om de datakwaliteit, 
koppelingen met BAG en landelijke voorzieningen etc. Gezamenlijk is ingestemd met 
deze randvoorwaarden met de afspraak dat dit voor de overgang opgelost zou zijn. 

Op basis van deze informatie is een kostenraming gemaakt. Het beeld wat vooraf 
aan Veenendaal is geschetst bleek onjuist en onvolledig te zijn. In plaats van dat er 
wat data opgewerkt moet worden, is het nodig de gehele database opnieuw te 
moeten inrichten. Voor al deze kosten is het aanvullend krediet aangevraagd.  
De uitvoering van de reguliere taken, het verbeteren van de kwaliteit van het WOZ-
proces (verbeteropdracht Waarderingskamer) en de overgang zijn hiermee 
complexer en daardoor duurder geworden.  

Heeft kostenverhaal op Scherpenzeel plaatsgevonden door Woudenberg voor de 
geleden schade?  

Voor wat betreft het wegwerken van de achterstanden zijn wij een aangepaste 
kostenverdeling overeengekomen. De verdeling is normaal 56% voor Woudenberg 
en 44% voor Scherpenzeel. Voor het wegwerken van de achterstanden draagt 
Scherpenzeel 70% van de kosten en Woudenberg 30%.  Kostenverhaal voor overige 
geleden schade vraagt nader onderzoek. 

Indien ja: hoeveel van de geleden schade is verhaald op Scherpenzeel?  - 

Indien nee: waarom verhaalt u de schade niet op Scherpenzeel?  - 

Als we de extra kosten voor het eerste en tweede halfjaar 2020 maken (€ 
231.866), welke opbrengsten staan daar dan tegenover? 

De verwachte hogere opbrengsten belastingen en toerekening ad. € 100.000 zijn 
reeds verwerkt in de extra kosten van € 231.866. 

Wat gebeurt er als we niet akkoord gaan met dit extra krediet? Na een controlebezoek op 18 november 2019 heeft de Waarderingskamer haar 
oordeel bijgesteld van “3 sterren” Voldoende naar “2 sterren” Moet op onderdelen 
verbeterd worden. Ze vertrouwen erop dat met het besluit de WOZ-werkzaamheden 

onder te brengen in Veenendaal een impuls wordt gegeven aan de kwaliteit van de 
WOZ-uitvoering. Op 11 februari 2020 gaf de Waarderingskamer toestemming om de 
WOZ-waarden bekend te maken aan belanghebbenden en de aanslagoplegging voor 
2020 uit te voeren. Eind april vond bestuurlijk overleg plaats waarin de 
Waarderingskamer haar bevindingen heeft toegelicht en de verbeterpunten heeft 

benadrukt.  Medio juni vindt opnieuw een controlebezoek plaats waarin de 
Waarderingskamer onderzoekt of voldoende voortgang is geboekt in het opwerken 

van de objectgegevens en in de voorgenomen samenwerking met Veenendaal. 
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Indien de Waarderingskamer constateert dat onvoldoende voortgang is geboekt in 
het opwerken van de objectgegevens en/of de voorgenomen samenwerking met 
Veenendaal is het risico reeel dat het oordeel naar beneden bijgesteld wordt tot 1 

ster. Gemeenten krijgen dan geen toestemming om aanslagen op te leggen. 
 
Daarnaast is het dan niet mogelijk om de belastingsamenwerking met de gemeente 
Veenendaal te realiseren. De samenwerking vereist dat de gemeente Woudenberg 
met haar administratie toetreedt tot de database van de gemeente Veenendaal. Om 
dit technisch goed en betrouwbaar te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat 

enerzijds de aard en inrichting van de administratie gelijk is aan die van Veenendaal 

(anders kunnen de administraties niet worden samengevoegd) en anderzijds op het 
kwaliteitsniveau van de gemeente Veenendaal is, dat zorgt er voor dat de gemeente 
Veenendaal geen “vervuilde” (niet volledig, actueel en betrouwbare gegevens 
conform de wettelijke voorschriften) gegevens in haar administratie krijgt, waardoor 
zij last krijgen met hun belastinguitvoering en kwaliteitsniveau. Dit kan namelijk 
leiden dat de gemeente Veenendaal het reële risico loopt dat zij in kwaliteit en 
classificatie terugvalt door toe doen van gegevens van Woudenberg. Deze 

randvoorwaarden geldt nu enkel sec voor de gemeente Veenendaal, maar voor elke 
gemeente of belastingorganisatie die de belastingadministratie vanuit de gemeente 
Woudenberg zou ontvangen in haar database.       
 
 

Kunt u garanderen dat alles in orde komt als de Raad instemt met het extra 
krediet? 

De werkzaamheden worden gedaan in nauwe samenwerking tussen de gemeenten 
Woudenberg-Veenendaal en ANG. Daarnaast wordt door ANG pro-actief de 
Waarderingskamer nauw betrokken bij de uitvoering, tussentijdse 
kwaliteitscontroles en aanpak. Deze wordt ook continue afgestemd met de 
gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal ontvangt hierbij de 
belastingadministratie die voldoet aan hun kwaliteitseisen en de kwaliteitseisen van 
de Waarderingskamer, waarmee zij de toekomst in kunnen. Door de samenwerking 

en continue kwaliteitscontroles in vierhoeksverband (Woudenberg-Veenendaal-
Waarderingskamer-ANG) wordt gewerkt naar de betrouwbare gegevens met een zo 
hoog mogelijk (sterren) kwaliteitsniveau om de noodzakelijke stevige, toekomst 
vaste en hoogwaardige uitvoering van de belastingtaken te kunnen gaan en blijven 
waarborgen 

Wat zou het kosten als Woudenberg zelf de belastingtaken uitvoert?  Indien deze overgang niet kan worden ingezet, dient opnieuw verkend te worden op 

welke wijze de belastingtaak conform de eisen kan worden uitgevoerd. Op korte 
termijn blijft de belastingtaak dan bij Scherpenzeel waarbij wij weten dat de 
uitvoering van de belastingtaak niet op orde is. Andere optie is het in eigen beheer 
uitvoeren. Dat betekent dat wij alle taken zoals in het raadsvoorstel genoemd onder 
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de transitiefase zelf moeten uitvoeren of dat deze deels alsnog uitgevoerd dienen te 
worden, zodra er een andere samenwerkingspartner is gevonden. De kosten moeten 
ten allen tijden gemaakt worden. Wellicht zijn deze kosten dan in 2020 lager omdat 

je gefaseerd toegroeit naar een hoger kwaliteitsniveau. Het risico is echter groot dat 
het kwaliteitsniveau verder daalt tot 1 ster en de gemeente dus geen belasting meer 
mag innen. 
Voorts leidt overgang naar Veenendaal ertoe dat de structureel begrote kosten in 
onze begroting 2021-2024 gelijk blijven. Indien we niet overgaan, zullen de kosten 
in 2021 hoger zijn omdat nog een inhaalslag gemaakt dient te worden en personeel 

ingehuurd dient te worden voor uitvoering van de belastingtaak. Deze capaciteit 

heeft gemeente Woudenberg niet in huis. We beschikken over twee uitvoerende 
medewerkers.  

In de Raad van 28 mei hebben we over de WOZ gedebatteerd en de wethouder 
heeft excuses aangeboden. Zorgvuldige communicatie met de burger conform de 
Motie Communicatie heeft echter nog altijd niet plaats gevonden. Op welke manier 
kan het College de niet uitgevoerde motie Communicatie alsnog uitvoeren?  

Op 20 juni is een bundel achterstallige aanslagen opgelegd. Voorafgaand aan deze 
aanslag hebben deze inwoners en ondernemers een aparte brief gehad waarin 
uitvoering wordt gegeven aan de motie Communicatie. Voorts zullen wij een 
communicatieplan opzetten zodat inwoners en ondernemers worden geinformeerd 

over de uitvoering van de belastingtaak per 1 juli 2020 en per 1 januari 2021. 

 


