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In het raadsvoorstel is beschreven dat een SLA is opgeleverd (blz 5). Wordt deze 
SLA nog ter kennis gebracht aan de raad? 

De concept-samenwerkingsovereenkomst en Service Level Agreement zijn gereed 
voor besluitvorming. De overeenkomsten ontvangt u ter informatie via de 

ingekomen stukken.  

Wordt door de gemeente Scherpenzeel eenzelfde kwaliteitsslag gemaakt als die we 
in Woudenberg maken? Blijkt nu niet uit de stukken. Met vergelijkbare extra kosten, 
of zitten de lacunes alleen in de gegevens van Woudenberg? 

De uitvoering van de Scherpenzeelse belastingtaak kent dezelfde problemen en 
achterstanden in aanslagoplegging en kwaliteit als de uitvoering van de 
Woudenbergse belastingtaak 

Zijn er destijds voorafgaand aan de Woudenbergse samenwerking met Scherpenzeel 

prestatieafspraken gemaakt (SLA)? 

Woudenberg en Scherpenzeel hebben destijds een Samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten.  

In geval van (aantoonbare) wanprestaties, zijn er afspraken gemaakt met 
Scherpenzeel over kostenverhalen? 

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. Mbt het wegwerken van de achterstanden draagt 
Scherpenzeel 70% van de kosten en Woudenberg 30%.  Het verhaal van kosten 

door wanprestatie vraagt nader onderzoek. 

Welke (juridische) mogelijkheden zijn er om de €390.000 extra kosten die 
Woudenberg nu moet maken te claimen bij de gemeente Scherpenzeel, omdat er 

aantoonbaar een wanprestatie is geleverd? 

Dat vraagt nader onderzoek. Waarbij opgemerkt dient te worden dat een deel van 
de te maken kosten ook veroorzaakt worden in het opwerken naar het 

kwaliteitsniveau van Veenendaal.  

Voor het herstelproces is via Scherpenzeel een extern bureau ingehuurd (blz.6 RV). 

De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht bij Woudenberg bedragen 
€130.000,-. Wij hebben als raad ingestemd met een verdeling tussen Scherpenzeel 
en Woudenberg. De kosten voor Woudenberg zouden 30% zijn van €130.000. Klopt 
dit? Is deze verdeling ook in de praktijk tot stand gekomen? 

Ja, dit klopt en deze verdeling is ook zo uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de 

reguliere belastingtaken voor 2020 geldt de normale verdeling.  

De offertes van Veenendaal worden voor elk onderdeel hoger. Is het mogelijk 

geweest om met Veenendaal te onderhandelen over deze kosten? Gaat Veenendaal 
zelf extra personeel inhuren of komt een extern bureau de gegevens van 
Woudenberg controleren.  

Begin april lag het eerste voorstel op tafel in de stuurgroep voor aanpak van 

overgang met het onder regie brengen van Veenendaal van de belastingtaak per 1 
juli, de transitiefase tot 1 januari en daadwerkelijk formeel overbrengen per 1 
januari 2021. De periode van half april tot eind mei is benut om eerst 
overeenstemming te bereiken over de procesgang en een diepe verkenning van het 
pakket van werkzaamheden dat per 1 juli onder regie wordt gebracht en uitgevoerd 

moeten worden per 1 juli en wat de huidige status is van de basis voor al deze 
werkzaamheden (zie taken in transitiefase in raadsvoorstel). Dit  heeft in mei 

geresulteerd in een aanbieding en plan, waarin is meegenomen wat de gemeenten 
zelf bijdragen in dit proces. Hierover vond op 27 mei een bestuurlijk overleg plaats 
tussen de drie gemeenten waarna naar aanleiding van vragen begin juni de aanpak 
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en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de bijbehorende kostenindicatie 
compleet zijn gemaakt. Veenendaal zet eigen personeel in op het project en op de 
voorbereiding van de conversie. De taken die het extern bureau uitvoert, zijn 

beschreven in het raadsvoorstel. 
 
 
Op de kwaliteit van de werkzaamheden zal de waarderingskamer scherp toezien.  
Elke twee weken zal het extern bureau  zich verantwoorden over de 
werkzaamheden. Er zal directe sturing op de kosten plaatvinden en gezocht worden 

voor besparingen te blijven vinden. Dit is vooraf niet exact te bepalen maar zal 

tijdens de werkzaamheden plaatsvinden. Opwerking van de gegevens is een 
delicaat proces en moet zorgvuldig onder een aansturing plaatsvinden. Daarom is 
een gespecialiseerd bureau ingehuurd.  
  
  
 

 

 


