
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00426 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 20 juni 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Economische zaken 

Contactpersoon P. Lagarde 

Tel.nr. : 8319 

E-mailadres lagarde.p@woerden.nl 

' U * * 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer J.H. van Rensen van de fractie van 
Inwonersbelangen inzake "meer dan 1 eigenaar in de gemeentelijke administratie 
mogelijk?" 

Beantwoording van de vragen: 

INLEIDING 
Om als overheid te kunnen voldoen aan 'wettelijk' uitvoerende werkzaamheden hebben we conform 
jurisprudentie beleidsregels opgesteld om 1 eigenaar aan te wijzen die de aanslag ontvangt. Eigenaren 
komen via het Basis Registratie Kadaster (BRK, bronhouder Kadaster) in de gemeentelijke administratie 
terecht. In veel gevallen staan er twee eigenaren geregistreerd in het Kadaster. Wij mogen echter maar 1 
persoon opvoeren die de aanslag ontvangt. 
De beleidsregels hebben wij nodig om aan wettelijke kaders te voldoen. De beleidsregels zijn opgesteld 
aan de hand van landelijke richtlijnen die staan vermeld in een model dat is vastgesteld door de VNG. 
In onze gemeente hanteren we onder andere de beleidsregel dat de eerste (of langst) ingeschrevene 
automatisch de belastingaanslag op zijn of haar naam krijgt. 

1. Is het juist dat de gemeentelijke administratie niet ingericht is om meer dan 1 eigenaar te 
registreren? Mogelijk is het in sommige gevallen wel mogelijk en in anderen niet. Indien dit het 
geval graag een opsomming van waarvoor wel en waarvoor niet. 

Antwoord: Voor een belastingaanslag mogen we maar 1 persoon opvoeren die de aanslag ontvangt. 
Hierdoor is het niet nodig om meer dan 1 eigenaar te registreren. 

2. Kan de gemeentelijke administratie ingericht worden zodanig dat meerdere eigenaren 
geregistreerd kunnen worden als dat wenselijk is vanuit de eigenaren? 

Antwoord: Het realiseren van het registreren van meerdere eigenaren is geen optie, omdat we maar 1 
persoon mogen opvoeren die de aanslag ontvangt. 

3. Bij een ja op vraag 2, wanneer kan het gerealiseerd worden? 
Antwoord: Het antwoord op vraag 2 is negatief. Er mag niet meer dan 1 persoon worden opgevoerd die 
de aanslag ontvangt. 

4. Bij een neen op vraag 2, waarom niet? 
Antwoord: Dit is niet mogelijk omdat we maar 1 eigenaar mogen opvoeren die de aanslag ontvangt. 
Overigens is het wel mogelijk om op eigen verzoek voor het komende jaar de naam van de 
belastingplichtige te laten wijzigen in de belastingadministratie. Dit kan alleen vanaf het aankomende 
belastingjaar. 



Bijlagen: 

1. De ingekomen brief met corsanummer: 17.010976 

De burgemeester De secretaris 

/VÍA 
Mo drs. M.H.J. van en MBA 



From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 24 May 2017 22:17:30
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - eigenaren in de gemeentelijke administratie (Inwonersbelangen)
Attachments: art. 40 vragen - eigenaren in de administratie (inwonersbelangen).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake meerdere eigenaren in de 

gemeentelijke administratie. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 23 juni 

2017.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / 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
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