
Raadsvoorstel Vaststellen wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2021 
 
Vraag 1 
In het raadsvoorstel en de raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat de brieven naar 
belastingplichtigen kunnen worden verstuurd 'binnen circa 4 weken' nadat de raad heeft besloten tot 
wijziging van de ozb-verordening. Waarom is een periode van vier weken benodigd om de wijzigingen 
in het belastingsysteem door te voeren? 
 
Antwoord 1 
Het invoeren van het nieuwe tarief en het aanmaken van de ambtshalve verminderingen binnen het 
belastingsysteem is technisch van aard en daarvoor hebben we de softwareleverancier nodig. Het zal 
eerst getest moeten zijn voordat we de printopdracht kunnen versturen. Daarna moeten nog de 
brieven geprint en verzonden worden. Na vaststellen van het tarief door de raad is circa 2,5 week 
nodig. 
 
Vraag 2 
Welke werkzaamheden worden hiertoe in deze periode van vier weken uitgevoerd? 

 
a. Is het vanuit technisch oogpunt mogelijk om de nieuwe tarieven alvast in het systeem 

te verwerken, anticiperend op vaststelling van de gewijzigde verordening door de 
raad? 

b. Hoe snel kunnen, indien de nieuwe tarieven op het moment van vaststelling van de 
gewijzigde verordening reeds zijn verwerkt, de gecorrigeerde aanslagen worden 
verstuurd? 

 
Antwoord 2a 
Het nieuwe tarief kan in het belastingsysteem verwerkt worden en ook de ambtshalve verminderingen 
kunnen al klaar gezet worden.  
 
Antwoord 2b 
Binnen 2,5 weken na de vaststelling van de tarieven kunnen de ambtshalve verminderingen in de 
brievenbus liggen.  
 
Vraag 3 
Hoeveel belastingplichtigen hebben momenteel reeds een betaling verricht naar aanleiding van de 
foutieve aanslag? Hoeveel inwoners/ondernemers daarvan hebben al een volledige betaling gedaan? 
Hoeveel inwoners/ondernemers hebben reeds een of meerdere termijnbetaling(en) verricht? 
 
Antwoord 3 
Op 52 aanslagen zijn deelbetalingen ontvangen. 1348 aanslagen zijn volledig betaald.  
De eerste incassotermijn vindt rond 30 maart plaats.  
Op de ambtshalve vermindering worden het openstaande saldo en de vervaldatum of de incassodata 
vermeld en tot wanneer de betalingen zijn bijgewerkt.  
 
Vraag 4 
Binnen welke termijn na ontvangst van de gecorrigeerde aanslag door belastingplichtigen worden 
terugbetalingen verricht? 
 
Antwoord 4 
Binnen twee weken na ontvangst. 

 
Vraag 5 
In de raadsinformatiebrief wordt gesproken over recente 'vergissingen' bij de parkeertarieven (5a) en 
registratie van afvalcontainers (5b). Op welke vergissingen wordt gedoeld? Wanneer en op welke 
wijze is de raad over deze vergissingen geïnformeerd? 
 
Antwoord 5a 
Bij het vaststellen van de parkeertarieven ontbrak het tarievenblad. Door de omzetting van Corsa naar 
Join is deze vergeten. Deze bijlage is afgelopen week alsnog via het college als los raadsvoorstel ter 
vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. In het Parkeerbeleid, het voorstel en de bijlage zijn ze wel 
conform verwerkt.  
 
Antwoord 5b 



In de wijk Waterrijk doen we een pilot waarbij we ondergrondse restcontainers omgebouwd hebben 
naar PMD containers.  
De reden van deze ombouw is dat in deze wijk dusdanig goed afval gescheiden werd, dat er meer 
behoefte was aan PMD containers dan a restafvalcontainers. Door deze ombouw, konden een aantal 
overlast gevende bovengrondse PMD containers verwijderd worden. 
De pilot wordt binnenkort geëvalueerd, maar lijkt succesvol te zijn. 

 
De gemaakte vergissing: 
Er is een koppeling tussen het containerregistratiesysteem en het belastingsysteem 
(teruggavesysteem)  
Bij de nieuwe koppeling werden per abuis de stortingen op deze Waterwijk PMD-containers 
meegenomen als restafval. 
Het betrof circa 250 adressen. Binnen 3 dagen na het constateren van deze vergissingen, hebben alle 
betreffende inwoners een brief gehad. Het te corrigeren bedrag wordt automatisch verrekend of 
teruggestort. Het ging in totaal om circa 2.000 euro. Gelet op hoogte van het bedrag en snel herstellen 
van de vergissing is raad niet actief geïnformeerd. 

 
Het systeem is inmiddels aangepast om herhaling te voorkomen. 
 
 


