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Onderwerp: Quick Scan Uitvoering Wet WOZ  

 

Geachte leden van de Rekenkamercommissie, 

 

Wij hebben kennis genomen van uw onderzoeksrapport waarin u de kwaliteit van de Wet WOZ heeft 

onderzocht.  

 

Wij danken en complimenteren u met het voorliggende rapport dat naar onze mening een goed 

beeld geeft van de stand van zaken op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ in onze 

gemeente. 

 

Wij zijn blij met uw conclusie dat de basis van het proces van uitvoering van de Wet WOZ goed op 

orde is in de gemeente en dat u van mening bent dat dit voldoende waarborg geeft om door te 

groeien naar een betere beoordeling van de Waarderingkamer in de komende twee jaren.   

 

Wij danken u voor de aanbevelingen die in het rapport zijn gegeven en dat u ons in staat stelt om 

hierop nog te reageren. Uiteraard maken wij hiervan graag gebruik. Hiervoor herhalen wij hierna 

uw aanbevelingen en leest u aansluitend onze reactie. 

 

• Neem in de begroting/jaarrekening kwaliteitsparameters op om de uitvoering van de Wet WOZ 

in de toekomst te kunnen blijven sturen/volgen. Bijvoorbeeld: gewenst kwaliteitsoordeel 

Waarderingskamer, streefgetal aantal bezwaren , afhandeltermijn bezwaren. 

 

- De Waarderingskamer publiceert jaarlijks haar bevindingen van de inspecties op de 

uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente. Hierin komen alle door u genoemde aspecten 

aan de orde. Wij nemen deze resultaten graag mee in de begroting alsmede in onze 

jaarlijkse raadsbrief. 

 

• Doe een poging om de informatiefolder WOZ op taalniveau B1 te schrijven. 
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- Op dit moment wordt gewerkt aan de informatiefolder voor het belastingjaar 2020 waarbij 

het gewenste taalniveau ook aan de orde is. 

 

• De raad wordt geadviseerd om het college te verzoeken over 1 jaar te informeren over de 

voortgang van het verbeterplan en de voortgang van de invoering taxaties volgens NGO. 

 

- In juni 2019 hebben wij middels een raadsbrief de Raad geïnformeerd over de voortgang 

van de Wet WOZ in onze gemeente. Hierop aansluitend hebben wij de toezichthouder, de 

Waarderingskamer, gevraagd om de Raad te informeren over de (landelijke) ontwikkelingen 

van de Wet WOZ. Deze presentatie zal op 23 januari 2020 aan de Raad worden gegeven. 

Wij nemen graag het initiatief om de Raad hierover blijvend te informeren. 

 

• De raad wordt geadviseerd om na te denken over de wens tot regionale samenwerking met 

betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ. 

 

- Wij zijn bezig met de doorontwikkeling van de cluster WOZ waarbij diverse (regionale) 

samenwerkingsvormen ook in ogenschouw worden genomen.  

 

• De raad wordt geadviseerd om te kijken naar het kwaliteitsniveau in relatie tot de kosten.  

 

- Met de komst van een nieuwe belastingapplicatie in het najaar van 2020 wordt verwacht 

beter, efficiënter en klantgerichter (zowel in- als extern) te kunnen werken. Wij houden de 

Raad van deze ontwikkeling op de hoogte. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn            H.J.W. Mulder 

Burgemeester            Secretaris 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


