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Samenvatting
Bij de behandeling van het investeringskrediet “Investeren in uitvoering en 
kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken” (raad juli 2020) is met de raad afgesproken dat zij 
maandelijks, via de ingekomen stukken, worden geïnformeerd over de voortgang van dit 
project.

Voor u ligt de voortgangsrapportage over november 2020. Wij stellen voor deze rapportage 
voor kennisgeving aan te nemen.

In de raadscommissie van 8 december jl. heeft de CDA-fractie de volgende vragen gesteld. 

“ Het  aantal openstaande vorderingen is per 3 november: 277 in totaal. Wij zouden graag het 
aantal openstaande vorderingen nader geduid willen zien, evenals de aard ervan en het aantal 
vorderingen dat aan een deurwaarder wordt overgedragen. Wij gaan ervan uit dat het College 
daar in januari een beter beeld van kan schetsen.” 

Na de raadscommisie heeft GWB-fractie via de mail aanvullende vragen gesteld. Deze vragen 
worden op verzoek van GBW ook beantwoord in deze rapportage.

“ • Hoeveel bezwaarschriften WOZ zijn er in 2020 ontvangen van no cure no pays
 bureau’s ?
• Hoeveel is er uitgekeerd aan proceskosten aan deze bureau’s in 2020?
• Wat is het percentage van toegewezen bezwaarschriften van de no cure, no pays 
bureau’s?”
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