
 
 
Motie – Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, gelezen de raadsinformatiebrief 
D210012056 over de OZB-tarieven 2021, gehoord de beraadslaging over raadsvoorstel D21012334 
Vaststellen wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2021, 
 
constaterende dat: 

1. de ozb-tarieven in het raadsbesluit van 16 december 2020 (20R.00976) abusievelijk zijn 
gebaseerd op de WOZ-waarden over het jaar 2019; 

2. de ozb-verordening weliswaar rechtmatig tot stand is gekomen, maar niet voldoet aan de door de 
raad vastgestelde tariefuitgangspunten; 

3. het college de raad tot op heden niet uit eigen beweging expliciet inzicht verstrekt in de 
totstandkoming (berekening) van de ozb-tarieven op basis van de in de begroting vastgestelde 
opbrengst en de WOZ-waarden van het relevante jaar, 
 

overwegende dat: 
1. de raad door het ontbreken van inzicht in de berekening van de ozb-tarieven ten tijde van de 

vaststelling van de ozb-verordening niet eenvoudig kan controleren of de tarieven correct tot 
stand zijn gekomen; 

2. een verplichting tot het expliciet vermelden van de relevante cijfers in het raadsvoorstel een 
aanvullend controlemechanisme vormt voor de correcte berekening van de ozb-tarieven, 
 

verzoekt het college: 
1. de gemeenteraad in het vervolg bij het raadsvoorstel Vaststelling belastingverordeningen de 

volgende informatie te verstrekken ten aanzien van de ozb-verordening: 
o De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen in het relevante peiljaar en het jaar 

daarvoor; 
o Het daaruit voortvloeiende percentage ontwikkeling van WOZ-waarden van woningen en 

niet-woningen; 
o De door de raad in de begroting vastgestelde totaalopbrengst aan 

onroerendezaakbelasting, uitgesplist naar eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen 
en gebruikers niet-woningen; 

o De op het voorgaande gebaseerde berekening van de ozb-tarieven voor elk van de drie 
categorieën, inclusief het uiteindelijke percentage, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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