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In uw inleiding geeft u aan dat ‘wij deze opdracht als het gaat om uitvoering van 
WOZ/ belastingen niet waar hebben gemaakt en daarmee het vertrouwen in onze 
gemeente voor een juiste en goede belastingaanslag en taxatiewaarde is 
geschaad’ 

U heeft de raad daarover geïnformeerd in een informatiebijeenkomst op 
donderdagavond 11 juni.  

Onze vraag is: hoe gaat u dit aan de inwoners van Woudenberg duidelijk 
maken? Onze suggestie zou zijn om dit ruimhartig te doen in de vorm van 
bijv. een interview in de Woudenberger en een informatieavond voor 
bewoners, waarin u open uitlegt wat er is misgegaan en hoe u het 
vertrouwen van de burger gaat trachten terug te winnen. Graag zien wij 
uw ideeën hierover tegemoet. 

Wij zetten een communicatieplan op zodat inwoners en ondernemers worden 
geinformeerd over de uitvoering van de belastingtaak per 1 juli 2020 en per 1 januari 
2021. Hierin besteden wij ook aandacht aan het “waarom” van de overgang en wat 
inwoners en ondernemers van ons mogen verwachten.  

U geeft aan dat het werk van het afgelopen half jaar ‘heeft geleid tot een 
aanslagoplegging die anno juni 2020 tijdig en volledig is. Het belastinghuis is 
gestut. Dit is randvoorwaardelijk om te kunnen gaan werken aan een fundament 

dat toekomstvast is en aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet’.  

b.1. Waarom is dan nog geen sprake van een situatie die tot een soepele(r) 
overgang naar Veenendaal zou kunnen leiden?  
b.2 Hoeveel woningen moeten, nog in beeld worden gebracht en hoeveel nog 
worden geherwaardeerd? Mocht u geen exacte getallen kunnen geven, graag 
schattingen.  
b.3 Wat zijn inmiddels de concrete verschillen vergeleken met de informatie welke 
u in mei aan de raad verstrekte? 

De achterstanden die in het afgelopen jaar zijn weggewerkt hebben betrekking op het 
verleden (2017-2019). Waarbij de focus was gelegd op het rechtmatigheids- en 
gelijkheidsbeginsel. Dat wil zeggen dat de aanslagen zijn opgelegd aan 

belastingplichtigen die tot op heden geen belastingaanslag hadden ontvangen. 

Doordat de wetgeving voorschrijft dat tot drie jaar terug nog een aanslag opgelegd 
mag worden, is hierop de focus gelegd. De basis van de aanslagen 2017-2019 waren 
de gegevens die tot op dit moment geregistreerd staan. De aanwijzing vanuit de 
Waarderingskamer in 2019 heeft aangetoond dat de administratie kwalitatief niet op 
orde is. Hieraan moet in 2020 worden gewerkt teneinde in 2021 de 
belastingaanslagen te mogen opleggen (de waarderingskamer is van uit haar rol als 
toezichthouder bevoegd om toestemming te geven en in te trekken). De 

waarderingskamer heeft geconstateerd dat er sprake is van ernstig achterstallig 
onderhoud op de gegevens binnen de belastingadministratie. Dit leidt er toe dat het 
kwaliteitsniveau dringend moet worden verbeterd om als gemeente een betrouwbare, 
actuele en hoogwaardige basis te hebben voor nu en de toekomst, waardoor de 

belastingbetalers van de gemeente weer kunnen gaan vertrouwen op de aanslag 
gemeentelijke belastingen. In de presentatie van de raadscommissie van 11 juni jl. is 
dit toegelicht door de Waarderingskamer en de uitvoerend projectleiders.. 
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Voor concrete cijfers verwijzen wij u naar de presentatie die is op 11 juni is gegeven 
tijdens de raadsinformatieavond over het wegwerken van de achterstanden, de 
oorzaken, aanpak en aantallen. Deze presentatie is gevoegd bij de stukken voor dit 

agendapunt. 

U vraagt een forse eenmalige investering. Hebben wij als raad alternatieven? Of 
worden we voor een voldongen feit en bedrag gesteld? Zijn er meerdere scenario’s 
voorbijgekomen? Zo ja, welke alternatieven, welke scenario’?  
Wij verzoeken in uw antwoord het volgende mee te nemen: 

- Gezien het bedrag dat hiermee is gemoeid zullen er meerdere offertes van 
bureaus zijn om deze grote klus aan te pakken. Is dit zo, welke alternatieven 
heeft u meegewogen en waarom bent u tot de keuze gekomen van het bureau 
ANG?  

- Begrijpen wij goed dat ook de overgang van de gemeente Scherpenzeel naar 
Veenendaal in het project wordt meegenomen? Zo ja: in hoeverre schat u in 

dat dit van invloed is op het project (complexiteit en tijd, door de heer 
Vunderink van ANG als grootste risico ingeschat). Zo nee, hoe wordt 
Scherpenzeel dan wel meegenomen richting Veenendaal en welke invloed kan 
dit eventueel nog hebben voor een geslaagde overgang voor Woudenberg?  

- Veenendaal hecht veel waarde aan de 5 sterren. U geeft aan dat Veenendaal 
als een van de weinige gemeenten over 5 sterren beschikt. Kunnen we nog 

een andere keuze maken: oftewel: het als Woudenberg zelf in de hand nemen 

of aansluiten bij een andere gemeente die genoegen neemt met 4 sterren?  
- Veenendaal 
- Zijn er andere alternatieven de revue gepasseerd om de problemen op te 

lossen? Zo ja welke? En waarom toch de keuze gemaakt voor dit kostbare 
traject? Zo nee, waarom niet? 

Voor een grote en ingewikkelde operatie als deze zijn de mogelijkheden beperkt en 
lag een grote druk op de planning. Er is daarom gezocht naar een partij die een grote 
trackrecord heeft op dit soort trajecten. Er is contact gezocht met de BGHU die vorig 
jaar eenzelfde traject heeft doorlopen met Stichtse Vecht. Ook zij hebben gebruik 
gemaakt van deze route omdat “zij geen andere keuze hadden in de tijd”. Op basis 

van deze goede referentie en succesvolle overgang is de keuze op ANG gevallen.  
 
De keuze was of in de huidige setting in Scherpenzeel zelf de problemen op te lossen 
of een gespecialiseerd bureau met voldoende kennis, ervaring en capaciteit hiervoor 
in te schakelen. Omdat zelf oplossen geen reële optie (gelet op het feit dat de huidige 
uitvoeringsorganisatie (Scherpenzeel) niet in staat wordt geacht om de problemen en 
de verbeteropgave te realiseren en de overgang naar een stabiel en toekomstvaste 

samenwerkingspartner noodzakelijk is), is besloten de belastingtaak en transitiefase 
onder regie van Veenendaal te brengen en met een in de transitiefase ervaren en 
gespecialiseerde partner om onder hoge tijdsdruk toe te werken naar formele 
overdracht per 1 januari 2021. 
 
Voor de positie van Scherpenzeel verwijzen wij u naar de raadsmemo die separaat 

met de beantwoording van deze vragen is meegestuurd.  
 
De score van vijf sterren vanuit de Waarderingskamer wordt pas uitgedeeld wanneer 
een gemeente meerdere jaren achtereen haar processen en gegevens op een hoog 
kwaliteitsniveau heeft. De gemeente Woudenberg heeft door haar samenwerking met 
de gemeente Veenendaal de ambitie om dit niveau te gaan behalen. De slag die de 
komende maanden wordt gemaakt is om de kwaliteit van de gegevens en de daaruit 

voortvloeiende WOZ-waardering en gemeentelijke belastingaanslag conform de 
wettelijke eisen op orde te brengen. Daar mee willen we naar een stevige, toekomst 
vaste en hoogwaardige uitvoering van de belastingtaken voor de burgers en bedrijven 
van de gemeente Woudenberg.  
 

Daarnaast treedt de gemeente Woudenberg met haar administratie toe 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 
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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 gelden niet enkel sec 
voor de gemeente Veenendaal, maar voor elke gemeente of belastingorganisatie die 
de belastingadministratie vanuit de gemeente Woudenberg zou ontvangen in haar 
database.       

 

De gemeente Veenendaal ontvangt hierbij de belastingadministratie die voldoet aan 
hun kwaliteitseisen en de kwaliteitseisen van de Waarderingskamer, waarmee zij de 
toekomst in kunnen. Het oordeel in sterren voor 2021 worden pas na afronding van 
het project in de kwaliteitstoetsing door de Waarderingskamer uitgereikt. Maar 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.   
 

Kunt u ons voorzien van een projectbeschrijving en begroting voor dit omvangrijke 
project? U baseert de vraag van €390K op 4 regels voor het 1e half jaar en 2e half 

jaar. Dat vinden wij te beperkt om een goed oordeel te kunnen vellen. Graag zien 
wij een meer uitgewerkte plan en projectbegroting. 

Tijdens de raadsinformatieavond bent u geinformeerd over de aanpak voor de 
transitiefase en de noodzakelijke acties. De plannen van aanpak zijn in concept 

gereed maar vragen aanpassing indien Scherpenzeel daadwerkelijk besluit tot uitstel. 
Ook heeft het controlebezoek van de Waarderingskamer dd. 19 juni extra acties 
opgeleverd die in de plannen van aanpak verwerkt dienen te worden. 

Graag zien wij een mondelinge toelichting van het college aan de Raad op ‘wat er 
is precies misgegaan en wat is de rol van de verschillende stakeholders (gemeente 
Scherpenzeel, aansturing vanuit Woudenberg, waarderingskamer, accountant en 

college) hierin geweest?’ En dit vooral ook gericht op wat we hiervan hebben 
geleerd voor de toekomst (‘lessons learned’). Kunt u dat toezeggen? 

Deze toelichting heeft u ontvangen tijdens de raadsinformatieavond op 11 juni jl. De 
presentatie met de oorzaken van de achterstanden is na de informatieavond gevoegd 
bij de stukken. Aan het einde van het project Overgang naar Veenendaal zullen wij 

terugblikken op het gehele proces vanaf september 2018 met een projectevaluatie. U 
kunt de projectevaluatie opnemen op de Actielijst van de raad.  

Al eerder is er het project ‘De basis op orde’ (ingekorte titel) geweest. In hoeverre 

is de constatering terecht dat dit project de gestelde doelen niet heeft bereikt? In 
de commissievergadering van 10 december 2019 gaf u aan dat er enige verlenging 

van dit project nodig was, maar desgevraagd noemde u bij monde van wethouder 
Vlam geen bijbehorend bedrag. Het project werd voorzien van een eigen bijdrage 
van Woudenberg van €35.000. Uit welke acties heeft de monitoring vanuit de ook 
door u aangegeven verantwoordelijkheid van dit project bestaan? In hoeverre treft 
u maatregelen dat dit krediet wel de doelen bereikt? 

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%. De projectleider heeft 
maandelijks gerapporteerd over de voortgang van het project aan de 
portefeuillehouder en secretaris. Voorts vond maandelijks bestuurlijk overleg plaats 
tussen gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg.  
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Graag vernemen wij van u meer informatie over de rol die de accounthouders in 

het gehele proces gaan hebben. 
Kunt u niet hetzelfde doel bereiken door de gehele Raad regelmatig te informeren 
over de voortgang? 

Het accounthouderschap is ingesteld  om de raad meer te betrekken bij de 

voorbereiding van de behandeling van zaken aangaande samenwerkingspartners. 
Daartoe worden de accounthouders in een vroegtijdig stadium en regelmatig 
geïnformeerd over het proces  van besluitvorming en over de inhoud. Door het gericht 
stellen van vragen door de accounthouders kan een bijdrage worden geleverd aan de 
inhoud van de stukken die aan de raad worden voorgelegd, waardoor de kwaliteit van 
de besluitvorming kan worden verhoogd.De accounthouders informeren de 
(woordvoerders) van de)  fracties regelmatig en in een vroegtijdig stadium, dat wil 

zeggen ruim voor de vergadering, zodat binnen de fracties het onderwerp goed kan 
worden besproken. Accounthouderschap geeft overigens geen enkele belemmering 
om als raadslid het politieke standpunt te bepalen.  
 
In het raadsvoorstel hebben wij u reeds toegezegd dat wij uw raad maandelijks 
informeren via de ingekomen stukken aan de hand van voortgangsrapportages. 
Omdat het proces voor aanlevering van stukken voor de raad(scommissie) leidt tot 

een vertraging in de informatie van minimaal 4 weken, stellen wij u voor om in 
overweging te nemen om accounthouders namens uw raad aan te stellen. Deze 
accounthouders houden wij nauwgezet op de hoogte van de voortgang en eventuele 
dilemma’s die zich voordoen en zij geven invulling aan de rollen en taken zoals 
hierboven beschreven. 

 

 


