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RV: Is er te toetsen wat de kosten van belastinginning per gemeente, procentueel 
een onderdeel zijn van de begroting. Maw, Met het voorgestelde krediet en de 
kosten voor de komende jaren, blijven de structurele kosten gelijk 

Met het voorgestelde krediet blijven de komende jaren de structurele kosten zoals 
oorspronkelijk begroot in 2018 gelijk. De jaarlijkse structurele kosten stijgen door een 
indexering a.g.v. loon en prijsontwikkelingen.  

Is het noodzakelijk om direct naar 5 sterren te gaan en zo de investering te 
temporiseren?  

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 
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.       

 
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 
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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.   

RV: In hoeverre zijn accountants en of de waarderingkamer aansprakelijk voor het 
goedkeuren van de belastingen terwijl deze bij nader inzien dus niet volledig 
correct zijn.  

Bij een uitbestede taak aan een GR of andere gemeente is voorgeschreven in NBA 
handreiking 1122 dat de accountant van de gemeente voorafgaand aan de controle 
instructies verstrekt aan de accountant van de GR of andere gemeente. Conform deze 
instructies rapporteert de accountant van de GR of andere gemeente achteraf aan de 

gemeentelijke accountant. Hierbij wordt inzage gegeven in de uitgevoerde 
werkzaamheden zodat de accountant van de gemeente kan vaststellen of de 
werkzaamheden conform instructies zijn uitgevoerd. De accountant moet conform 
Bado de controle zo inrichten dat er geen fouten van meer dan 1% van de totale 
gemeentelijke lasten in de jaarrekening zitten. Voor 2019 is deze materialiteit € 
444.000. In de instructies aan de accountant van Scherpenzeel is deze materialiteit 
opgenomen. 

 
Tot en met 2018 zijn er geen materiele fouten gerapporteerd aan de accountant van 
Woudenberg. Voor 2019 is de rapportage nog niet ontvangen. 
 
De Waarderingskamer heeft in de raadsinformatiebijeenkomst een toelichting 
gegeven op haar toezichthoudende taak. De Waarderingskamer heeft geconstateerd 

dat aan haar onjuiste informatie is verstrekt bij reguliere controles waardoor het 
beeld ontstond dat werd voldaan aan eisen en afspraken. Vanaf november 2019 is het 
toezicht verscherpt. 

RV: Als college en raad laten wij ons adviseren door experts, accountant en 
waarderingskamer. In hoeverre kunt u garanderen dat zij na de overgang naar 
Veenendaal wel hun werk goed gaan doen. Oftewel zijn de controles en 

dienstverleningsovereenkomst gegarandeerd. 

In de concept Samenwerkingsovereenkomst en Service Level Agreement tussen 
Veenendaal en Woudenberg zijn afspraken vastgelegd. Veenendaal heeft zich 
bewezen als goede uitvoerder van de belastingtaak. De samenwerking tussen 

Veenendaal en Renswoude is hier een goed voorbeeld van. 
De Waarderingskamer heeft een onafhankelijke toezichthoudende rol. De accountant 
voert haar werkzaamheden ook uit conform richtlijnen en regels. Zie ook het 
antwoord hierboven. 
 

RV: Is het mogelijk na de overgang naar Veenendaal het proactief te vragen aan 

de waarderingkamer voor een cijfermatig onderzoek tov een “self-assesment” met 
medewerkers. 

Veenendaal zal zich verantwoorden aan Woudenberg en de Waarderingskamer in de 

uitvoering van de belastingtaak. Afspraken hierover zijn opgenomen in de Service 
Level Agreement. 
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RV: Wat geeft de raad de garantie dat na deze investering de belasting 
huishouding op orde zal zijn? 

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.   
 
Met de volledig opgewerkte belastingadminstratie kan Veenendaal de belastingtaak 
goed uitvoeren en staat er toekomstbestendige organisatie. 

RV: Het niet accorderen van deze investering, wat voor gevolgen heeft dit Het is in het belang van de Woudenbergse inwoners en ondernemers dat de 

belastingadministratie volledig is, actueel is, conform hetgeen in het veld aanwezig is, 

kwalitatief hoogwaardig is, geen achterstanden en ‘verborgen gebreken’ kent. Indien 

u niet akkoord gaat met deze investering, kan de voorgenomen overgang naar 

Veenendaal niet doorgaan. Daarmee komt de uitvoering van de belastingtaak en de 

heffing voor 2021 in gevaar. Zonder op te gaan in een stabiel en kwalitatief 

hoogwaardige belastingsamenwerking kan Woudenberg niet voldoen aan de wettelijke 

en kwaliteitseisen voor uitvoering van deze taak.  

RV: Is het mogelijk dat bij het niet verstrekken van de investering we 1 ster 
ontvangen en dus GEEN belastingopgaves kunnen versturen 

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. 

RV: Stel dat we niet akkoord gaan, betekend dat we dan GEEN overgang naar 
Veenendaal kunnen bewerkstelligen? 

Ja. De investering in de transitiefase met alle daarmee samenhangende 
werkzaamheden is nodig om tot een kwalitatieve overdracht te komen.  

RV: Kunnen we stellen dat we zonder deze noodzakelijke investering de  
belastinginning problematiek volledig laten escaleren? ( en er dus geen alternatief 

is) 

Ja. 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 of moeten wij die in eigen beheer 
nemen. Dat betekent dat wij alle taken zoals in het raadsvoorstel genoemd onder de 
transitiefase zelf moeten uitvoeren of dat deze alsnog uitgevoerd dienen te worden, 
zodra er een andere samenwerkingspartner is gevonden. De kosten moeten ten allen 

tijden gemaakt worden. Wellicht zijn deze dan in 2020 lager omdat je gefaseerd 
toegroeit naar een hoger kwaliteitsniveau. Het risico hiervan is 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 
vanaf 2021 structureel 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. 
 

 


