
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 42 vragen 
18R. 00544 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 september 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon M. Molenaar 

Tel.nr. : 8688 

E-mailadres molenaar.m@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker van de Fractie Bakker over het 
begrotingstekort OZB 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wanneer is de gemeente Woerden voor het eerst door de waarderinqskamer gewezen op het juist 
toepassen van de WOZ-uitzonderinq voor waterwerken? 
De gemeente is voor het eerst door de Waarderingskamer op 30 juni 2017 geïnformeerd. Deze 
brief was gericht aan het college. Vanaf dat moment moest er een plan van aanpak gemaakt gaan 
worden. Het project is goed verlopen en we hebben de termijnen ook netjes gehaald. 

2. Indien dit voor het vaststellen van de verordening onroerende zaakbelasting 2018 was 
(raadsvergadering 20.12.2017, raadsvoorstel 17R.00896), hoe kan het dan dat de raad daarvan 
niet eerder op de hoogte is gesteld? 
Het berekenen van de tarieven van de begroting vindt altijd al in september plaats. Wij hebben in 
september aangegeven dat het nog niet exact mogelijk was om aan te geven om hoeveel 
inkomsten derving het zou gaan. We hebben een grove schatting gemaakt van de 
inkomstenderving van C 126.000,-. Helaas is hier geen financiële afwijking van gemaakt. 

3. Welke maatregelen neemt het (nieuwe) college om er voor te zorgen dat gewijzigde wet- en 
regelgeving tijdig en op de juiste manier worden toegepast? 
De Hoge Raad doet regelmatig uitspraken. Deze uitspraken worden ook gevolgd door de 
gemeente. Wij gaan er pas wat mee doen als de VNG of Waarderingskamer ons adviseert om de 
uitspraak uit te voeren. In het geval van de uitspraak inzake de waterverdedigingswerken heeft de 
waarderingskamer toezicht gehouden of de gemeente de uitzonderingen heeft verwerkt. Na de 
controle van de waarderingskamer hebben wij groen licht gekregen om de aanslagen te verzenden. 
Op deze manier wordt er dus gecontroleerd of de regelgeving juist en tijdig is toegepast. 

4. Hoe worden inwoners die een waterwerk op hun perceel hebben, door de gemeente Woerden, 
over deze vrijstelling geïnformeerd? 
De gemeente heeft een artikel op de info pagina van de Woerdense Courant geplaatst over de 
vrijstelling. Tevens is op het taxatieverslag te zien als er bij een object sprake is van een vijstelling 
inzake de waterverdedigingswerken. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.017827 

gemeen le 
W O E R D E N 
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De secretaris, 

drs. M.H.J. v oer 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: vrijdag 31 augustus 2018 11:29:32
To: Vliegenthart, Onno
Cc: Stadhuis 
Subject: schriftelijke vragen art. 42 - begrotingstekort OZB
Attachments: artikel 42 vragen - begrotingstekort ozb.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van Fractie Bakker inzake het begrotingstekort OZB. Conform het RvO 

dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, uiterlijk op 30 september.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



Artikel 42 vragen met betrekking tot begrotingstekort OZB (Raadsinformatiebrief 

18R.00395) 

 

Inleiding 

Het College van B en W van de gemeente Woerden heeft de gemeenteraad op 29 augustus 2018 

geïnformeerd over een begrotingstekort van € 136.831,17. Volgens het college is dit tekort mn. een 

gevolg van een rechtelijke uitspraak over de vrijstelling van OZB op waterverdedigingswerken. De 

waarderingskamer heeft gemeenten in 2017 van deze aanpassing op de hoogte gesteld. 

Vragen aan het college: 

1. Wanneer is de gemeente Woerden voor het eerst door de waarderingskamer gewezen op 

het juist toepassen van de WOZ-uitzondering voor waterwerken? 

2. Indien dit voor het vaststellen van de verordening onroerende zaakbelasting 2018 was 

(raadsvergadering 20.12.2017, raadsvoorstel 17R.00896), hoe kan het dan dat de raad 

daarvan niet eerder op de hoogte is gesteld? 

3. Welke maatregelen neemt het (nieuwe) college om er voor te zorgen dat gewijzigde wet- en 

regelgeving tijdig en op de juiste manier worden toegepast? 

4. Hoe worden inwoners die een waterwerk op hun perceel hebben, door de gemeente 

Woerden, over deze vrijstelling geïnformeerd? 

Reem Bakker 

Fractie Bakker 
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