
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 10 (belastingverordeningen)
Raadscommissievergadering van: 06 – 12 – 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

WOZ-stijgingen kunnen mogelijk naar aanleiding van verdere controle van het 
WOZ-bestand en worden, wanneer daar aanleiding toe is, als wijziging nog 
voorgelegd. In hoeverre verwacht u dat het WOZ-bestand gecontroleerd is tot en 
met 22-12-2022? Wanneer er nog aanvullende verschillen ontstaan na 22-12, hoe 
worden deze dan verwerkt? 

Op 19 dec komt belastingen Veenendaal met een update over de stand van zaken 
met betrekking tot het gecontroleerde WOZ bestand en de mogelijke aanpassing van 
de stijgingspercentages. Indien er dan een aanpassing is wordt deze nog 
meegenomen bij de vaststelling in de raad van 22 december. Indien aanvullende 
verschillen ontstaan na 22 dec worden deze meegenomen bij de vaststelling van de 
OZB tarieven voor 2024 (raad dec 2023). 

Bezwaar kan worden gemaakt tegen de OZB-aanslag. Dit kunnen inwoners zelf 
doen, maar wordt ook veel gedaan door no cure, no pay bedrijven. De kosten die 
met dit laatste verband houden dienen door de gemeente vergoed te worden. 

a) Kunt u aangeven hoeveel kosten vergoed zijn aan no cure, no pay 
bedrijven in het kader van bezwaar op OZB aanslag in het jaar 2021 en 
eventueel 2022? 

b) Ziet u mogelijkheden om het voor inwoners laagdrempeliger te maken om 
zelf een bezwaar in te dienen in plaats van door middel van no cure, no 
pay bedrijven? 

a) De vergoeding is de laatste 2 jaar rond de € 25.000 per jaar. Daarnaast maakt de 
gemeente nog kosten van een extern taxatieburo voor het afhandelen van deze 
bezwaarschriften en beroepszaken.

b) Inwoners kunnen via de digitale belastingbalie van 
Woudenberg/Veenendaal/Renswoude zelf een bezwaar indienen (zie website 
gemeente Woudenberg) of contact opnemen met belastingen Veenendaal. Rondom de
aanslagoplegging (febr 2023) zal hier extra aandacht worden besteed via de 
gebruikelijke communicatiemiddelen.

OZB-verordening: art. 5.2 geeft aan dat belastingbedragen lager dan €10 niet 
worden geheven, art. 9A geeft een drempel aan van €10 op de totale 
belastingbedragen op een aanslagbiljet. Is dit niet tegenstrijdig? 

Nee, dit is niet strijdig.

Art 5.2. betekent : Belastingbedragen OZB onder de € 10 worden niet geheven.

Art 9 A betekent : Belastingbedragen op 1 belastingaanslag (bijvoorbeeld OZB, 
Rioolheffing. Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting) onder de € 10 worden niet 
geheven.

Art 5.2 gaat specifiek alleen over belastingbedragen OZB en art 9 A over meerdere 
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belastingen.

Verordening lijkbezorgingsrechten art. 9: kunt u toelichten waarom geen 
kwijtschelding kan worden toegepast? 

Woudenberg heeft ervoor gekozen geen kwijtschelding te verlenen bij 
lijkbezorgingsrechten.


