
Beantwoording vragen SGP-fractie inzake krediet investering in uitvoering en 

kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken Raads(commissie)vergadering van: 23-06-2020 

 

Vraag Antwoord 
 

1. 1. De WOZ-problematiek blijkt de afgelopen week nog veel groter dan wij 

ooit hadden kunnen vermoeden. Waarom doet u dit als college, dat wij zo 

laat , 5 voor twaalf worden geïnformeerd over deze enorme problemen en 

ook weer met dit schriftelijke raadsvoorstel?  

Wat houd u tegen om ons als raad serieus te nemen 9 en daarmee de 

burgers)?  

Waarom informeert u ons niet eerder met op grotere hoofdlijnen, met 

informatie die u al veel langer tot uw beschikking heeft over de impact en 

omvang van het zeer grote debakel. Daarom de volgende vragen. 

   

Bij de ingekomen stukken nummer 11 raadscommissie van 8/10/2019 

hebben wij als SGP op onze vragen het antwoord gekregen dat de 

accountant intern onderzoek ging doen naar de fouten, de oorzaak van de 

fouten en tevens daarmee de schade. De resultaten uit dit onderzoek wilde 

u toen afwachten en u heeft beloofd deze te rapporteren in januari 2020. 

Tot op heden is deze beloofde en zeer essentiële informatie niet verstrekt.  

1.2 Waarom niet?  

1.3 En wilt u ons deze informatie alsnog helder, klip en klaar verstrekken 

voor de besluitvorming over dit raadsvoorstel?  

1.4 wij wilde deze informatie hebben, zodat wij tijdig konden nadenken 

over het het gewenste vervolg. Nu zet u ons met de rug tegen de muur, 

terwijl wij nota bene al op 8-10-2019 om deze informatie hebben 

gevraagd. Waarom doet u dit?  

1.5 Waarom laat u ons nog steeds wachten op de onderzoeksrapportage 

van de accountant en waarom komt de informatie maar niet?  

1.6 Waarom neemt u ons niet vanaf het begin van dit traject mee?  

1.7. Wanneer wist u (onder andere van de accountant) wat de 1e 

onderzoeksresultaten waren?  

U verwijst naar de beantwoording van uw vragen over ingekomen stuk 11 van de 
raadscommissie 8 oktober 2019.   
U geeft daar aan dat wij hebben geantwoord dat de accountant intern onderzoek ging 

doen naar de fouten, de oorzaak van de fouten en tevens daarmee de schade. Ons 

antwoord luidde echter: “ 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 waarop accountants 
o.a. Belastingen controleren willen toelichten in de auditcommissie van januari 2020.”  
 

De accountant van Woudenberg heeft dan ook geen opdracht gehad om zelf 
onderzoek te doen. Wel is via de accountant van Woudenberg gevraagd aan de 
accountant van Scherpenzeel om hierover te rapporteren n.a.v. zijn controle aan de 
accountant van Woudenberg. Deze controle is nog onderhanden en de rapportage is 

nog niet ontvangen. Verstegen accountants zal de accountant van Scherpenzeel 
vragen of we de inhoud van hun rapportage mogen delen met gemeente 

Woudenberg.  
In de bespreking van het concept accountantsverslag is gemeld dat de 
belastingverantwoording met het controlememorandum van de accountant van 
Scherpenzeel nog niet ontvangen was. In de auditcommissie op 27 januari jl  heeft de 
accountant nav de interimcontrole en conform afspraak een toelichting gegeven op 
belasting en heffingen en met name de OZB-problematiek.  
 

 
 
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 te doen van het pakket van 

werkzaamheden dat per 1 juli onder regie van Veenendaal wordt gebracht en  
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1.8. waarom heeft u omdat de problematiek nog veel groter is dan wij de 

afgelopen maand vermoeden, ons niet direct met een vertrouwelijk 

briefing geïnformeerd aan de voorkant? Wat hielt u tegen?  

1. 9. Waarom worden wij achteraf nadat wij alleen maar het nakijken 

hebben en geen enkele keuze meer, gevraagd om een handtekening te 

zetten bij het kruisje?   

1.10 Waarom worden wij pas nu in juni 2020 aan de achterkant 

geïnformeerd en wilt u nog geen week later een zorgvuldig afgewogen een 

raadsoordeel? 

1.11 Wij hebben een raadsvoorstel gehad in september 2018 waarbij voor 

het project van Veenendaal (schoon aan de poort en omzetten naar m2) 

wij € 60.100 kwijt waren. Deze kosten waren we altijd kwijt geweest. Door 

de problemen met Scherpenzeel zijn we nu in totaal € 776.366 kwijt. Wij 

geven tov ons raadsbesluit 27-09-2018  € 716.266 aan meerkosten in 

totaal uit voor het oplossen van de problemen die nota bene al medio 2019 

zijn gesignaleerd. Had u die 60K afgestemd met Veenendaal qua kosten ? 

1.12. Klopt het dat wij door deze problemen nu € 716.266 meer uit 

moeten geven?  

1.13. Wat en waarom wilt u 716 k meer uit te geven voor een ca. 

procentueel 2% van de woningen die worden gemist?  

1. 14. De meerkosten per gemiste woning is ca. € 6000 euro. Hoe gaat u 

de burgers dit uitleggen?  

1. 15. En welke argumenten heeft u hiervoor? 

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, waarna is onderzocht 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 en de 
wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de bijbehorende kostenindicatie compleet zijn 
gemaakt. Ons college heeft daarna direct een voorstel aan de raad voorbereid. Dit 
voorstel ziet niet alleen toe op de overgang naar Veenendaal, maar ook op de 
uitvoeringskosten in het 1e halfjaar 2020, de kosten voor Schoon door de Poort en het 

project omzetting m3m2. Op 11 juni heeft u ons raadsvoorstel ontvangen om te 

investeren in de uitvoering en kwaliteit van de belastingtaak.   
 
In het raadsvoorstel hebben wij onderbouwd waarom wij dit voorstel aan u 
voorleggen.  
 
 
De extra kosten ten opzichte van de huidige beschikbare budgetten voor het 

wegwerken van de achterstanden, de uitvoering van de (reguliere) belastingtaak 
2020, de voorbereiding voor belastingheffing 2021 en alle werkzaamheden ten 
behoeve de overgang naar Veenendaal bedragen en de projecten Schoon door de 
Poort en omzetting m3m2 zijn in totaal 390.166 euro. Uw conclusie dat we 716K 
meer uitgeven delen wij niet.   

De oorspronkelijke offerte in 2018 voor kosten Schoon door de Poort is opgesteld 
door Veenendaal. Voor het omzetten van M3M2is een offerte opgevraagd bij een 

extern bureau in overleg met Veenendaal en is een separate opdracht naast van het 
traject van de overgang naar Veenendaal.   
 
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. 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 
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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.    

 

 

2. Tevens gaf u aan op 8/10/2019 dat wij opdrachtgever waren en 

Scherpenzeel opdrachtnemer. Degene die opdrachtnemer is en zelf de 

fouten gemaakt heeft is in onze Nederlandse jurisdictie schadeplichtig. Tot 

op heden is deze reeds op 8/10/2019 beloofde informatie niet verstrekt. 

2.1 Wie heeft de fouten gemaakt?  

2.2. Wie is de probleemeigenaar?  

2.3. En wie is schadeplichtig?  

3.1. Als het inderdaad aan Scherpenzeel lag, waarom lost u het probleem van 

een ander op?  

3.2. heeft u al een schadeclaim ingediend bij de opdrachtnemer? 

3.3. zo nee, waarom niet? Welke 100% sluitende argumenten heeft u 

hiervoor? 

3.4. Heeft u deze casus ter beoordeling voorgelegd aan een advocaat?  

3.5. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was zijn oordeel? 

3.6. Dekt de verzekeraar van de opdrachtnemer dit soort schades niet? En 

waarom niet?  

3.7. Als de veroorzaker van de fouten en daarmee de onherstelbare schade 

nog niet helemaal bekend is, is dit raadsvoorstel niet rijp voor 

besluitvorming. En is het in het kader van verhalen van de schade niet 

raadzaam om te beslissen. Kunt u zich dat voorstellen? 

De fouten zijn gemaakt door opdrachtnemer. Beiden gemeenten zijn 
probleemeigenaar als we ervan uitgaan dat de probleemeigenaar wat kan en wil doen 
om de ongewenste situatie op te lossen. Door nalatigheid en het verstrekken van 
onjuiste informatie, oa aan de Waarderingskamer, door gemeente Scherpenzeel zijn 
de problemen in de belastingadministratie ontstaan die achterstanden in de 

aanslagoplegging en in de kwaliteit van de data tot gevolg hadden.  
 
 
 
Wij hebben deze kwestie nog niet voorgelegd aan een advocaat. Kostenverhaal vraagt 
nader onderzoek, mede in overleg met gemeente Veenendaal.  
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4.1 De raad is kader stellend, of zijn wij alleen sluitstuk als de tijd van 

beslissen al voorbij is? 

4.2 Waarom krijgen wij nu pas de informatie en moeten per direct 

beslissen i.p.v. dat u ons vanaf de start van de offerte mee neemt in dit 

gehele proces van begin tot het einde nu van deze pijplijn, die bijna of 

geheel al een jaar loopt? Hoe kijkt u hier tegen aan? Graag enige reflectie 

van uw kant. 

4.3 Waarom deze keuze? Waarom kiest u ervoor om voor 5 sterren te 

kiezen ? en waarom deze gemeente te kiezen en de hoofdprijs te betalen, 

omdat je dan altijd de klos bent en de hoofdprijs betaald (vanwege de 

monopolypositie die een gemeente dan heeft, en wellicht geeneens de 

capaciteit heeft en dure externe partijen moet inhuren)? Waarom heeft u 

dat niet overzien?  

4.4 Waarom niet een 3 sterren gemeente? Dan hadden wij veel voordeliger 

kunnen aansluiten? 

4.5 Wij kunnen nu geen keuzes (meer) maken met dit raadsvoorstel, nu 

mogen we de meerkosten alleen blind afstempelen. Wij kunnen toch het 

raadsbesluit van september 2018, dus onze keuze van 2018 

heroverwegen? Gaan hier kosten meer gepaard? Zoja, hoeveel? 

4.6 Welke heroverweging is er als de raad begin juli in meerderheid nu 

toch niet akkoord gaat met dit raadsvoorstel? 

4.7. Welke optie’s scenario’s zijn er door u onderzocht? Naast de thans 

voorliggende enige optie ? 

4.8  Welke afwegingen, voors en tegens waren er waarom zijn deze het 

niet geworden? 

4.9 Heeft u nu (wij maar 1 optie voorgelegd krijgen) de projectbeschrijving 

voor ons? En welke tussentijdse evaluatie en exit momenten heeft u 

ingebouwd?  

4.10 Kan deze offerte van deze dure partijen echt niet goedkoper 

gerealiseerd worden? Waar blijkt dat uit? 

4.11 Hoeveel offerten heeft u bij andere bedrijven/partijen opgevraagd? 

En welke bedragen kwamen daaruit naar voren? 

In september 2018 heeft de gemeenteraad besloten om aan te sluiten bij Veenendaal. 
Hiertoe is een intentieovereenkomst gesloten en de voorbereiding op de overdracht 
gestart. Hiermee is het besluit genomen om over te gaan naar Veenendaal en er is 

geen aanleiding om dit besluit te herzien. Met dit scenario werken de drie gemeenten 
aan een stevige, toekomstvaste en hoogwaardige uitvoering van de belastingtaken 
voor de burgers en bedrijven van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg, wordt 
toegewerkt naar een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de belastingtaak met 
Veenendaal en een warme en geaccepteerde overdracht van de belastingtaak naar de 
gemeente Veenendaal.  

 

 
De Waarderingskamer stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van de wet WOZ. Deze 
kwaliteitseisen zijn gericht op actuele, juiste, betrouwbare gegevens binnen de WOZ-
administratie. Deze gegevens zijn de basis om te komen tot een juiste WOZ-
waardering. Op basis van deze waardering ontvangen de burgers en bedrijven van de 
gemeente jaarlijks hun OZB aanslag. Ongeacht of er toegetreden zou worden naar 
een gemeente met vijf, vier of drie sterren, de gemeente moet zorgdragen voor 

betrouwbare gegevens ten behoeve van haar belasting heffing. Deze randvoorwaarde 
zou bij iedere ontvangende organisatie van toepassing zijn.   
 
Met deze aanpak kiezen we ervoor om de aansturing per 1 juli 2020 onder regie van 
Veenendaal te brengen en de uitvoering te beleggen bij een in de transitiefase 

gespecialiseerd bureau. Dit bureau heeft landelijk brede ervaring met dergelijke 
complexe overdrachten en opwaarderingen van de WOZ/belastingadministratie. Deze 

aanpak maakt de vereiste kwaliteitsverbetering mogelijk om de belastingtaak conform 
wet en regelgeving en kwaliteitseisen dienstverlening te voldoen. Dit geeft 
vertrouwen in een overgang naar toekomstvaste en hoogwaardige 
belastingadministratie en de uitvoeringskosten structureel binnen het hiervoor in de 
begroting 2020-2024 geraamde budget. Voor inwoners is adequate 
belastinguitvoering, uitvoering gelijkheidsbeginsel en klantgerichte dienstverlening 

basisvoorwaarde. Zij moeten hierop kunnen vertrouwen. Met deze werkwijze hopen 
en verwachten wij dit vertrouwen te herstellen. 
 
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  die uitgevoerd moeten worden per 1 juli en wat 
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4.12 Met de kennis van nu wat had u anders gedaan, als u dit geweten had 

in sept 2018 dat dit stond te gebeuren? 

4.13 Welke andere gemeente heeft u geraadpleegd om advies en intervisie 

in dit vraagstuk en welke gemeenten heeft u concreet gevraagd om bijv 

een 3 sterren contract met ons te sluiten en met Woudenberg samen te 

mogen werken hierin?  

4.14 Heeft u anderen om advies gevraagd? zonee, waarom niet?  

4.15 En zoja, welke partijen heeft u allemaal geraadpleegd? 

 

 

4.16 Wij gaan nadenken -afhankelijk van de antwoorden- om een mogelijk 

onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij. Bijv de regionale 

rekenkamercommissie. Welke partij kunt u ons aanbevelen? 

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 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. 
 

 

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”. De 
secretarissen van de betrokken gemeenten hebben eind april uitgebreid gesproken 
met de directeur van BGHU over het proces voor overgang van de administratie van 

Stichtse Vecht in BGHU, wat hiervoor nodig is en welke lessen hieruit getrokken 
kunnen worden voor de overgang van Woudenberg en Scherpenzeel naar Veenendaal. 
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) was, is besloten de belastingtaak en 
transitiefase onder regie van Veenendaal te brengen en meteen gezocht naar een in 
de transitiefase ervaren en gespecialiseerde partner om onder hoge tijdsdruk toe te 
werken naar formele overdracht en de gewenste datum van 1 januari 2021 te kunnen 

halen. 
 
  

5. 1. We zien dat er ook kosten worden administratief worden door geboekt 

naar Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Worden deze heffingen voor de 

burger dan ook duurder?  

5.2 Zonee, waarom niet?  

5.3 Want deze kosten worden toch omgeslagen over de gebruikers? 

Jaarlijks worden er administratieve kosten doorberekend aan rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. Van deze extra kosten zal een klein deel worden toegerekend aan 
rioolheffing en afvalstoffenheffing 2020.  De rioolheffing en de afvalstoffenheffing 

worden in principe hierdoor niet duurder voor de burger. De rioolheffing wordt niet 
duurder aangezien er een grote buffer is voor de komende jaren en de opbrengsten 
rioolheffing 2020 hoger uitvallen dan geraamd. Of de afvalstoffenheffing hierdoor 
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5.4  Moeten deze kosten ook niet naar de schadeplichtige veroorzaker? duurder wordt is afhankelijk van het verloop van de kosten en opbrengsten over 2020 
(heeft de afvalstoffenheffing in 2020 uiteindelijk een tekort of overschot in 2020). 
Kostenverhaal vergt nader onderzoek.  

 


