
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementrapportage  
Onderzoek samenwerking Belastingen en 

WOZ 
Gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

  

 Colofon 

  

Titel: Managementrapportage samenwerking Belastingen en WOZ  

Organisatie: Gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 

Versie: 1.2  

Datum: 3 maart 2014 

Auteur: Drs. Daniël Prins en Khaled Mouhouti 

  

 SMQ Consultancy 

  

Postadres: Postbus 471 

 7550 AL Hengelo (O) 

Bezoekadres: Welbergweg 80-84 

 7556 PE  Hengelo (O) 

Telefoon: 074 – 256 66 02 

Internet: www.smq.nl 

E-mail: info@smq.nl 

http://www.smq.nl/
mailto:info@smq.nl


Managementrapportage Samenwerking SWW Belastingen en WOZ  
Versie 1.2  

SMQ Consultancy  - 3 - 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave - 3 - 

Lijst tabellen - 4 - 

Lijst figuren - 4 - 

1 Algemeen - 5 - 

1.1 Inleiding - 5 - 

1.2 Doelstelling - 5 - 

1.3 Aanpak en uitgangspunten - 6 - 

2 Succesfactoren - 7 - 

3 Bestuurlijk-juridische aspecten - 8 - 

3.1 Samenwerkingsvorm, welke is het meest passend? - 8 - 

4 ICT - 9 - 

4.1 Fasering - 10 - 

4.2 Kosten - 11 - 

5 Splitsing werkzaamheden - 12 - 

6 Werkprocessen en kosten - 13 - 

6.1 Huidige situatie uitvoering - 13 - 

6.2 Kwaliteitsverbetering en harmonisatie van gegevens - 14 - 

6.3 Optimale nieuwe situatie samenwerking gemeenten - 15 - 

6.3.1 Inleiding - 15 - 

6.3.2 Processen - 15 - 

6.3.3 Bronnen, werkzaamheden en personeel - 17 - 

6.3.4 Inwinnen en registreren (mutatiestromen gebeurtenissen) - 18 - 

6.3.5 Waarderen inclusief de marktanalyse - 20 - 

6.3.6 Heffen en beschikken - 22 - 

6.3.7 Innen - 22 - 

6.3.8 Kwaliteitscontrole - 24 - 

6.3.9 Samenvattend - 24 - 

7 Financiën - 26 - 

7.1 Structurele kosten - 26 - 

7.2 Opstartkosten samenwerking - 26 - 

7.3 Overheadkosten - 27 - 

7.4 Personele frictiekosten - 27 - 

7.5 Samenvatting - 28 - 

7.5.1 Samenwerkende gemeenten - 28 - 

8 Risico’s - 30 - 

8.1 Bestuurlijke risico’s - 30 - 

8.2 Risico’s taken/processen - 30 - 

8.3 Personele risico’s - 30 - 

8.4 ICT risico’s - 30 - 



Managementrapportage Samenwerking SWW Belastingen en WOZ  
Versie 1.2  

SMQ Consultancy  - 4 - 

8.5 Financiële risico’s - 31 - 

9 Weging van factoren - 32 - 

10 Vervolgproces - 34 - 

11 Conclusies - 35 - 

12 Bijlagen - 36 - 

12.1 Inventarisatie opgave vragenlijst - 36 - 

12.2 Normering uitvoerende taken - 39 - 

12.3 Architectuurplaatje (applicaties) - 44 - 

12.3.1 Stichtse Vecht - 44 - 

12.3.2 Weesp - 45 - 

12.3.3 Wijdemeren - 46 - 

 
 

Lijst tabellen 

Tabel 1: Softwareleveranciers per gemeente - 9 - 

Tabel 2: Verschillen koppelmogelijkheden - 10 - 

Tabel 3: Eenmalige ICT kosten - 11 - 

Tabel 4: Structurele ICT kosten - 11 - 

Tabel 5: Huidige salariskosten en FTE’s inclusief management en applicatiebeheer - 13 - 

Tabel 6: Financieel overzicht huidige situatie gemeenten exclusief overheadkosten - 13 - 

Tabel 7: Kosten bestandsoptimalisatie en harmonisatie - 14 - 

Tabel 8: Financieel overzicht samenwerkende gemeenten - 25 - 

Tabel 9: Structurele jaarlijkse kosten - 26 - 

Tabel 10: Opstartkosten - 26 - 

Tabel 11: Overheadkosten - 27 - 

Tabel 12: Samenvatting huidige situatie - samenwerking gemeenten - 28 - 

Tabel 13: Samenvatting per gemeente - 29 - 

Tabel 14: Kengetallen - 36 - 

Tabel 15: Gebeurtenissen per bron - 38 - 

Tabel 16: Huidige kosten en FTE - 38 - 

Tabel 17: Normering uitvoerende taken - 43 - 

 

Lijst figuren 

Figuur 1: Mutatiestromen afdeling Belastingen - 16 - 

Figuur 2: Mutatiestromen afdeling Invordering - 23 - 

Figuur 3: Architectuurplaatje Stichtse Vecht - 44 - 

Figuur 4: Architectuurplaatje Weesp - 45 - 

Figuur 5: Architectuurplaatje Wijdemeren - 46 - 

 



Managementrapportage Samenwerking SWW Belastingen en WOZ  
Versie 1.2  

SMQ Consultancy  - 5 - 

 
1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) hebben besloten om de mogelijkheden te 

onderzoeken voor regionale samenwerking op het gebied van belastingen en WOZ. 

 

Door verschillende ontwikkelingen zoals de bezuinigingen, vergrijzing van het personeel, decentralisaties en 

kaders vanuit het rijk zijn gemeenten in toenemende mate genoodzaakt om (regionaal) te gaan 

samenwerken. Daarmee kunnen zij de kosten verlagen, de kwaliteit van de uitvoering in stand houden of 

verbeteren, de kwetsbaarheid van de uitvoering verminderen en kansen creëren voor de deelnemende 

gemeenten en de betrokken medewerkers. Dit alles natuurlijk met inachtname van een optimale 

klantgerichtheid. Het onderzoek Samenwerking Belastingen en WOZ is een onderdeel van het grotere 

onderzoek naar samenwerking op bedrijfsvoeringstaken, het zogenoemde Spoorboekje. Het Spoorboekje is 

een traject dat de gemeenten SWW willen volgen om tot samenwerking te komen in het Sociale Domein 

alsmede op een fors aantal andere onderwerpen, zoals gezamenlijke financiële administratie, uitvoering 

belastingen en WOZ en gezamenlijk inkoopbeleid. 

 

Namens de deelnemers heeft de heer P. Martens, afdelingshoofd bedrijfsvoering van de gemeente 

Wijdemeren aan SMQ Consultancy opdracht verstrekt dit onderzoek uit te voeren. 
 
 
 

 
 

 

1.2 Doelstelling 

De opdrachtgevers willen op basis van dit onderzoek een goed beeld krijgen van de huidige situatie bij de 

deelnemers en de voor- en nadelen van samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van belastingen 

en WOZ. Deze fase, de onderzoeksfase, wordt afgesloten met een rapportage ter onderbouwing van het 

daarop volgende besluitvormingstraject. 
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1.3 Aanpak en uitgangspunten 

Ten behoeve van het onderzoek hebben wij de gemeenten een uitgebreide vragenlijst toegezonden waarin 

vragen over kengetallen, werkvoorraden, kosten, opbrengsten en formatieplaatsen zijn gesteld. Daarnaast is 

tijdens interviews de haalbaarheid en visie op de lokale samenwerking doorgenomen en is extra informatie 

verzameld.  

 

Per werkproces (activiteit) is een reële norm gehanteerd op basis waarvan wordt weergegeven hoeveel 

personeel er in de toekomstige situatie moet worden ingezet. Voor de gemeente Stichtse Vecht hebben wij 

voor de heffingen marktgelden, leges, lijkbezorgingsrechten, precariorechten, kadegelden en 

parkeerbelasting geen doorrekening gemaakt naar het benodigde aantal FTE’s. Het gegevensbeheer evenals 

het heffen en invorderen van deze belastingsoorten wordt door de afdeling Financiën uitgevoerd. In deze 

business case gaan wij ervan uit dat deze werkwijze vooralsnog ongewijzigd blijft. Hier zal dus nog een besluit 

over genomen moeten worden, waarbij de consequenties goed in beeld moeten worden gebracht. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van dit adviesrapport is allereerst overeenstemming bereikt met de 

deelnemers over de financiële doorrekening (quickscan). In een aparte exercitie is deze doorrekening 

uitvoerig doorgenomen, waarbij ook de personele frictiekosten en opstartkosten (migratie- en 

conversiekosten) zijn besproken. Voor wat betreft de doorbelaste overheadkosten hebben de deelnemers te 

kennen gegeven dat in de nieuwe situatie (samenwerking) geen nieuwe overheadkosten worden gecreëerd, 

derhalve wordt de huidige overhead niet afgebouwd. In ons onderzoek gaan wij er dus van uit dat er geen 

desintegratiekosten zijn voor dit onderdeel (overhead). 

 

Om op basis van een gezonde ambitie te komen tot een goed vergelijk tussen de beoogde 

samenwerkingssituatie en de huidige individuele situatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Een 'leane' procesgang. Deze procesgang wordt binnen een periode van drie jaar gerealiseerd; 

 De werkzaamheden worden maximaal ondersteund door integraal gekoppelde software.  

 

Uiteraard wordt indirect verondersteld dat processen worden geharmoniseerd en gestandaardiseerd.  
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2 Succesfactoren 

Op voorhand benoemen wij een aantal kritische succesfactoren voor de samenwerking. Deze zijn in 

willekeurige volgorde: 

 

 Er moet sprake zijn van een goede juridische fundering;  

 De kwaliteit van de dienstverlening moet gewaarborgd zijn; 

 Er moet binnen een reële termijn (3-5 jaar) een structurele kostenbesparing van de samenwerking 

gerealiseerd worden; 

 De kwetsbaarheid van de gemeenten moet verminderd worden en de continuïteit van de uitvoering 

moet gegarandeerd worden; 

 De uitvoering van belastingen moet politiek bestuurbaar zijn. M.a.w. het moet mogelijk zijn voor de 

lokale politiek om gemeentegebonden beleid te voeren met de afweging dat afwijking van 

standaardisatie tot minder efficiencyvoordelen zal leiden; 

 Het samenwerkingsverband kan kansen voor het personeel bieden; 

 Werkprocessen moeten gestandaardiseerd worden om efficiencyvoordelen te kunnen behalen; 

 Er moet sprake zijn van een gezamenlijke werkomgeving; 

 De ICT omgeving moet volledig zijn ingericht voordat de samenwerking start; 

 De gegevensstromen met de backoffice van de latende organisaties moeten gestroomlijnd zijn; 

 De samenwerking moet voldoende flexibel zijn voor o.a. wijzigingen in beleid en autonome 

ontwikkelingen. 
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3 Bestuurlijk-juridische aspecten 

3.1 Samenwerkingsvorm, welke is het meest passend?  

Er zijn diverse vormen van samenwerking mogelijk. Juridisch kan er gekozen worden tussen een 

publiekrechtelijke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) of een 

privaatrechtelijke samenwerking (Stichting, B.V. of N.V.). 

 

De taken die het voorgenomen samenwerkingsverband gaat uitvoeren zijn publiekrechtelijke taken. Wanneer 

bij het overdragen van publieke taken ook publiekrechtelijke bevoegdheden worden overgedragen dan mag 

die taak niet aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband worden uitbesteed, wanneer er ook een 

publiekrechtelijke variant bestaat.  

 

De samenwerking zal dus publiekrechtelijk vormgegeven moeten worden. De Wet gemeenschappelijk 

regelingen (WGR) kent hierin een aantal opties: 

 

Gemeenschappelijk openbaar lichaam 

Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid. Gemeenten kunnen een gemeenschappelijke regeling 

treffen voor de behartiging van meerdere belangen. Het gemeenschappelijk openbaar lichaam heeft 

daarvoor ambtenaren in dienst met diverse publiekrechtelijke bevoegdheden. 

 

Gemeenschappelijk orgaan 

Het gemeenschappelijk orgaan heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is een bestuurlijk platform dat bepaalde 

bevoegdheden kan uitvoeren. Omdat het geen rechtspersoon is kan het geen ambtenaren in dienst hebben. 

Het gemeenschappelijk orgaan is daarom niet geschikt wanneer het de bedoeling is dat ambtenaren in dienst 

komen van het samenwerkingsverband. 

 

Centrumconstructie 

In een centrumconstructie voert één van de deelnemers de taken uit voor de andere deelnemers. In een 

centrumconstructie kan een gemeente bevoegdheden van ambtenaren delegeren naar ambtenaren van een 

andere gemeente.  

 

Om de kwetsbaarheid te beperken zijn wij van mening dat het van belang is om een robuust 

samenwerkingsverband op te zetten, waarbij dit verband een eigen identiteit krijgt. Medewerkers binnen het 

samenwerkingsverband zullen zich hiermee sneller gaan identificeren en deelnemende gemeenten moeten 

zich voor langere tijd committeren, wat de kwetsbaarheid van een samenwerkingsverband vermindert. De 

meest voorkomende vorm van samenwerking op het gebied van belastingen is een gemeenschappelijk 

openbaar lichaam. Deze vorm is voor een belastingsamenwerking dan ook voor de hand liggend.  

 

Aangezien de nu onderzochte samenwerking tussen de afdelingen belastingen en WOZ slechts een onderdeel 

is van een breder onderzoek op het gebied van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, kunnen 

wij in deze fase niet overzien wat de meest wenselijke vorm van samenwerking is.  

  

 



Managementrapportage Samenwerking SWW Belastingen en WOZ  
Versie 1.2  

SMQ Consultancy  - 9 - 

 

4 ICT  

Het inrichten van een nieuwe ICT architectuur is erg specialistisch. Om de mogelijkheden te schetsen hebben 

wij contact gehad met meerdere leveranciers. Op basis van deze contacten zijn wij in staat een inschatting te 

maken van de kosten. Er is echter vervolgonderzoek noodzakelijk waarin rekening wordt gehouden met de 

noodzakelijke hardware en de database component.  

 

Deze kosteninschatting is gebaseerd op meerdere offertes van verschillende aanbieders. 

 

In onderstaande tabel wordt per gemeente weergegeven van welke leveranciers de relevante software 

oplossingen worden afgenomen, in de bijlage zijn de afzonderlijke architectuurplaatjes opgenomen.  

 

Softwareleveranciers per gemeente 

Software Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Belastingapplicatie gemeente Centric PinkRoccade PinkRoccade 

Koppeling GBA Centric PinkRoccade PinkRoccade 

Koppeling Kadaster Centric PinkRoccade PinkRoccade 

Koppeling BAG Centric PinkRoccade PinkRoccade 

Datadistributiesyteem/Broker DDS4all CMG CMG 

Tabel 1: Softwareleveranciers per gemeente 

 

Wanneer de afdelingen Belastingen van gemeenten gaan samenwerken op één locatie is een aantal 

koppelingen tussen de gemeentelijke administratie en het samenwerkingsverband noodzakelijk.  

Deze zijn: 

 koppeling met het GBA; 

 koppeling met het Kadaster; 

 koppeling met de BAG. 

 

Er zijn twee manieren om deze koppelingen tot stand te brengen: 

1. Een rechtstreekse koppeling realiseren tussen de gemeentelijke administratie en het 

samenwerkingsverband. 

Bij binnengemeentelijke afname van basisregistraties wordt per gemeente een koppeling gelegd met 

de basisregistraties. Deze koppeling zal tot stand komen met het gemeentelijke 

datadistributiesysteem. Per gemeente zal deze gerealiseerd en onderhouden moeten worden.  

 

2. Het samenwerkingsverband kan de gegevens ontvangen via de Landelijke Voorzieningen (LV’s).  

Als gebruik wordt gemaakt van de Landelijke Voorzieningen leveren alle gemeenten zelfstandig de 

benodigde gegevens aan. Het samenwerkingsverband kan hierna de gegevens opvragen bij de 

Landelijke Voorzieningen. 
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In de volgende tabel schetsen wij de verschillen tussen beide opties. 

 

Verschillen opties koppelen bestanden  

Koppeling per gemeente Koppeling met Landelijke Voorzieningen  

Koppeling met meerdere bronnen Koppelingen vanuit één bron per basisregistratie 

BAG mutaties samengevoegd BAG mutaties gesplitst waardoor meer werk 

Kosten onderhoud veel koppelingen Beperkte kosten per mutatie 

Koppelingen gedeeltelijk maatwerk Koppelingen gestandaardiseerd 

Kwetsbaar bij wijziging gemeentelijke software Geen afhankelijkheid meerdere leveranciers 

Volledige dataset Beperkte dataset 

Tabel 2: Verschillen koppelmogelijkheden 

 

Gelet op bovenstaande gaan wij er bij de verdere uitwerking van uit dat het samenwerkingsverband gebruik 

gaat maken van de koppeling met de Landelijke Voorzieningen. Omdat de LV-BAG en GBA-V operationeel zijn, 

is dit de meest voor de hand liggende oplossing bij samenwerkende gemeenten.  

 

Belangrijk is echter de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens. De koppelingen tussen een 

belastingsysteem en de landelijke voorzieningen BAG en GBA-V zijn op dit moment operationeel en worden 

onder andere gebruikt door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Er wordt verwacht dat 

berichtenverkeer met de landelijke voorziening Kadaster in 2014 mogelijk is. Wanneer de samenwerking start 

en er nog geen berichtenverkeer met het Kadaster mogelijk is, kunnen de was-wordt tapes van het Kadaster 

per gemeente in het nieuwe belastingsysteem worden ingelezen.  

 

 

4.1 Fasering 

De genoemde werkwijze en kosten hebben betrekking op de noodzakelijke gegevens en hard- en software 

voor deze samenwerking. Deze omgeving is te realiseren in samenwerking met een leverancier van een 

belastingapplicatie.  

 

Voor het kwalitatief goed uitvoeren van belastingtaken is tevens toegang tot de gegevens uit een GIS 

applicatie, bijvoorbeeld Cyclomedia gegevens en Birdview (oblique foto’s) noodzakelijk. Tijdens het opstellen 

van het bedrijfsplan moet dit verder worden uitgewerkt, aangezien nog niet duidelijk is of deze applicaties 

aangeschaft moeten worden of dat er gebruik gemaakt kan worden van gegevens die bij de individuele 

gemeenten beschikbaar zijn. Om die reden zijn de eventuele kosten hiervan niet opgenomen in dit 

onderzoek. 
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4.2 Kosten 

De kosten om fase 1 te realiseren zijn op te splitsen in eenmalige kosten en structurele kosten. 

 

ICT kosten samenwerkende gemeenten fase 1 

De eenmalige ICT kosten inclusief het onderhoud voor het opstartjaar (jaar 1) bedragen: 

 

Eenmalige ICT kosten 

Werkzaamheden Per organisatie Totaal 

Conversiekosten  €  50.000  €  150.000 

Realiseren koppelingen  €  20.000  €  60.000 

Licentiekosten 1
ste

 jaar  Per inwoner € 2,50   €  262.000 

Server belastingapplicatie   €  n.v.t. 

Eenmalige aanschaf database    €  30.000 

Onvoorzien   €  40.000 

Totaal   €  542.000 

Tabel 3: Eenmalige ICT kosten 

 

De structurele ICT kosten bedragen vanaf het eerste jaar dat er daadwerkelijk gestart is met de 

samenwerking (jaar 2):  

 

Structurele ICT kosten 

Werkzaamheden Per organisatie Totaal 

Onderhoud belastingapplicatie  Per inwoner € 0,50   €  52.000 

Licentiekosten database    €  10.000 

Afname Landelijke Voorziening    €  18.000 

Totaal   €  80.000 

Tabel 4: Structurele ICT kosten 
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5 Splitsing werkzaamheden 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het werkveld van gemeentelijke belastingen en WOZ. Het richt zich op de 

volgende hoofdprocessen: 

 Gegevensbeheer (inclusief bezwaar en beroep) 

 WOZ (waardebepaling en marktanalyse) 

 Heffen 

 Innen 

 

Om te komen tot een nog gedetailleerdere afbakening van het onderzoek is met de opdrachtgever 

overeengekomen dat alle activiteiten die resulteren in een belastingaanslag, gecombineerd of individueel, 

worden betrokken in het onderzoek. De eerstelijns ondersteuning (KCC) zal voor wat betreft telefoon en 

baliebezoeken bij de latende gemeente blijven. Dit geldt ook voor het inboeken van de binnengekomen post 

in het postregistratiesysteem. Het samenwerkingsverband zal fungeren als tweedelijns ondersteuning 

(backoffice) en zal tevens het post-, mail- en faxverkeer afhandelen. Binnen het samenwerkingsverband is 

rekening gehouden met een beleidsmedewerker die de latende gemeenten kan adviseren. De latende 

gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en zal een regiefunctie vervullen. 

Voor het vervullen van deze regiefunctie is rekening gehouden met een regiefunctionaris per gemeente.  

 

Voor de uitvoering van de belastingtaken alsmede de WOZ wordt binnen de eigen gemeentelijke organisatie 

gebruik gemaakt van een aantal bronleveranciers. Deze leveranciers leveren gegevens aan die als input 

dienen voor het belastingproces. Bij een samenwerking op het terrein van gemeentelijke belastingen en WOZ 

betekent dit dat de individuele gemeenten gegevens gaan aanleveren aan het samenwerkingsverband. Het 

maakt in dit kader niet uit welke vorm van samenwerking wordt onderzocht. 

 

Het betreft hier de volgende gegevens: 

- Bouw- en woningtoezicht (o.a. bouw- en sloopvergunningen, status bouw/sloop, inspecties) 

- Grondzaken (o.a. bestemmingswijzigingen en gronduitgifteprijzen) 

- BAG (adressen en pandgegevens) 

- BRP (GBA mutaties) 

- Rioolbeheer (status aansluitingen) 

- Beleid (samenstelling belastingverordening) 

 

Deze ‘knip’ levert in het geval van effectuering inzicht op tussen de werkzaamheden die straks in de regionale 

samenwerking uitgevoerd worden en werkzaamheden die bij de gemeente achterblijven. 
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6 Werkprocessen en kosten 

6.1 Huidige situatie uitvoering 

Een totaaloverzicht van de gegevens die wij retour hebben ontvangen van de gemeenten is  

opgenomen in de bijlagen. Voor een goede vergelijking van de kosten van samenwerking ten opzichte van de 

huidige situatie hebben wij de financiële en formatieve gegevens in onderstaande tabellen weergegeven. 

Doordat er verschillen bestaan in werkwijzen en het uit te voeren takenpakket per gemeente zijn de kosten 

niet volledig te vergelijken. 

 

Huidige salariskosten 

Gemeente 
Salarispost 

belastingwerkzaamheden FTE 

Stichtse Vecht  €  742.451 12,39 

Weesp  €  229.207 4,09 

Wijdemeren  €  260.399 3,75 

      

Totaal   €  1.232.057 20,23 

Tabel 5: Huidige salariskosten en FTE’s inclusief management en applicatiebeheer 

 

 

Financieel overzicht huidige situatie gemeenten 

Soort kosten Huidige kosten 

Salariskosten  €  1.232.057 

ICT Kosten (structureel)  €  223.342 

Inhuur  €  328.492 

Overige kosten  €  95.616 

Totaal  €  1.879.507 

Tabel 6: Financieel overzicht huidige situatie gemeenten exclusief overheadkosten 
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6.2 Kwaliteitsverbetering en harmonisatie van gegevens 

Om het samenwerkingsverband niet vanaf de start te confronteren met omissies in de bestanden van 

individuele gemeenten, is het van groot belang dat voorafgaand aan de samenwerking de kwaliteit van de 

bestanden van een gelijk niveau is. Het kwalitatief verbeteren van de bestanden moet dan ook worden 

uitgevoerd vanuit een gezamenlijk uitgangspunt (hierna te noemen blauwdruk).  

 

Via bestandscontroles kan de kwaliteit van de diverse bestanden (WOZ, Heffen en Innen) beoordeeld 

worden. In onderstaande tabel doen wij per gemeente een aanname van de kosten die betrekking hebben op 

de bestandsoptimalisatie. Wij hebben deze kosten als individuele opstartkosten binnen de samenwerking 

meegenomen. Deze opstartkosten zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere onderzoeken, bestandscontroles 

en procesoptimalisaties bij diverse gemeenten en/of samenwerkingsverbanden. 

 

Op voorhand willen wij wel vermelden dat de door ons gestelde bestandseisen (aanname) anders kunnen zijn 

dan de uiteindelijke eisen die het samenwerkingsverband stelt, waardoor de berekende kosten uiteindelijk 

kunnen wijzigen. Door verschillende werkwijzen van de deelnemers kunnen gegevens verschillend 

geregistreerd worden. Voordat de bestanden worden samengevoegd zal er een blauwdruk ontwikkeld 

moeten worden waarbij het samenwerkingsverband per gegeven aangeeft hoe de registratie moet 

plaatsvinden.  
 

Er is feitelijk sprake van drie fases van data “opwaarderen”: 

1. Kwaliteitsverbetering bestand  

De gegevens in het belasting- en WOZ bestand moeten juist en volledig zijn om conversieproblemen te 

voorkomen. De kwaliteitscontroles uit paragraaf 6.3.8 kunnen als voorbeeld genomen worden. 

2. Dataharmonisatie  

Op basis van een vast te stellen blauwdruk worden de individuele bestanden, veelal op een 

geautomatiseerde wijze gelijk getrokken. Uiteraard ontstaat hier wel uitval die handmatig moet worden 

opgelost. Nadat de controles ten behoeve van de dataharmonisatie zijn uitgevoerd en de uitval is 

opgelost kan gestart worden met de conversie. 

3. Conversie  

De gegevens van de deelnemers worden geconverteerd en samengevoegd naar een nieuwe omgeving 

(belastingapplicatie). Vooraf dient een keuze gemaakt te worden of en hoeveel historie meegenomen 

moet worden. Het meenemen in de conversie van historie is een strategische keuze. Historie meenemen 

in de conversie maakt dat de conversie complexer wordt. Het niet meer beschikken over historische 

gegevens na een conversie is risicovol wanneer blijkt dat bepaalde gegevens niet juist zijn.  

 

De verwachte kosten die nodig zijn om de bestanden van de diverse gemeenten te optimaliseren zijn 

opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Kosten optimalisatie 

  Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Kosten 40.000 20.000 20.000 

Tabel 7: Kosten bestandsoptimalisatie en harmonisatie 
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6.3 Optimale nieuwe situatie samenwerking gemeenten 

6.3.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in het totale werkveld van Belastingen wordt het “belastingproces” in de volgende 

paragrafen verder uitgewerkt. Om de haalbaarheid van een regionale samenwerking te onderzoeken, moeten 

alle processen en mutatiestromen in kaart worden gebracht. De afbakening van de taken tussen de 

afzonderlijke gemeenten en het samenwerkingsverband, maar ook tussen de verschillende disciplines binnen 

het samenwerkingsverband, moet in ieder geval helder zijn om tot een gedegen bedrijfsvoering te komen.  

 

Binnen het samenwerkingsverband zijn de disciplines te onderscheiden in vier hoofdprocessen, namelijk;  

 Gegevensbeheer 

 Waardebepaling (WOZ)  

 Heffingen  

 Invordering 

 

Basisvragen daarbij zijn:  

 “Wat levert de gemeente aan het samenwerkingsverband aan en in welke vorm?”  

 “Welke processen worden door Gegevensbeheer uitgevoerd en welke door Waardebepaling?” 

 “Hoe ziet het geheel aan belastingprocessen er uit in relatie tot de kwaliteit van het belastingbestand 

en WOZ-bestand?” 

 

Het begint bij de afstemming van de gegevenslevering. Daar waar gegevens als input dienen voor het verdere 

belastingproces, zal de input heel goed gedefinieerd moeten worden. In paragraaf 6.3.2 en volgende wordt 

aangegeven welke gegevens door welke bron binnen de gemeente aangeleverd moeten worden om het 

belastingbestand van het samenwerkingsverband actueel, volledig en kwalitatief juist te houden. Daarna is 

het belangrijk om de input op een juiste manier te interpreteren en te verwerken, zodat het gewenste 

eindresultaat wordt behaald.  

 

6.3.2 Processen 

Wij definiëren een proces als volgt: “een proces is een aaneenschakeling van activiteiten in een logische 

volgorde, gericht op het bereiken van resultaten”.  

 

De doelstellingen van de afdeling Belastingen (WOZ) zijn:  

 het vervaardigen van een correcte belastingaanslag (beschikking);  

 het leveren van gegevens aan derden (Rijksbelastingdienst, CBS, burgers, etc.); 

 het innen van belastinggelden.  

 

Dit is voor alle afdelingen Belastingen gelijk, omdat dit nu eenmaal vastgelegd is in wet- en regelgeving.  

Om dit te kunnen realiseren zal de onderzochte samenwerking alle gegevens die hiermee gemoeid zijn op 

een juiste manier moeten interpreteren en verwerken. Als wij op procesniveau specifiek kijken naar de 

processen (mutatiestromen) die van invloed zijn op de afdeling Belastingen, dan ziet dat er als volgt uit: 
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Figuur 1: Mutatiestromen afdeling Belastingen

 

Dit zijn de mutatiestromen die input leveren voor de uiteindelijke belastingaanslag.  

De marktanalyse en de herwaardering zijn een interpretatie van deze gegevens om de WOZ-objecten van een 

waarde te voorzien. Als gegevensbeheer en waardebepaling goed zijn uitgevoerd, dan is de aanslagoplegging 

in de meeste gevallen een “druk op de knop”. Het vereist dan minimale interpretatie of vastlegging. Wel 

dient er nog controle plaats te vinden. 

 

Gegevensbeheer is het meest complexe proces, gevolgd door het waarderingsproces. Het heffings- en 

inningsproces zijn daarentegen veelal een logisch “geautomatiseerd” gevolg vanuit Gegevensbeheer op basis 

van gestandaardiseerde bedrijfsregels. Om meer inzicht te verschaffen in deze processen en om praktische 
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handvatten te bieden voor de verwerking ervan, hebben we deze processen benaderd aan de hand van de 

mutatiestromen.  

 

6.3.3 Bronnen, werkzaamheden en personeel 

In deze paragraaf is aangegeven welke gegevens door welke bron van zowel binnen als buiten de gemeente 

aangeleverd moet worden om het belastingbestand van de regionale samenwerking actueel, volledig en juist 

te houden. Op basis van de door de gemeenten aangeleverde gegevens wordt het aantal benodigde 

medewerkers per taakveld weergeven. Voor de uitvoerende werkzaamheden gaan we uit van 1.400 

beschikbare uren per FTE per jaar. Dit is dan exclusief uren beschikbaar voor overleg, opleiding en 

ziekteverzuim normaal gesproken circa 380 uur. 

 

De aantallen zijn overgenomen van de vragenlijsten en de normeringen van de bijbehorende activiteiten zijn 

opgenomen in de bijlage. Daar waar geen actuele informatie is aangeleverd voor wat betreft de aantallen 

hebben we op basis van ervaringscijfers een inschatting gemaakt. 

 

De normeringen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van SMQ. Deze cijfers zijn gebaseerd op enerzijds de 

uitvoering door de medewerkers van SMQ (detachering) en anderzijds de uitvoering van de belasting- WOZ-

medewerkers van de gemeenten waar SMQ begeleidingstrajecten verzorgt of heeft verzorgd. Enkele 

voorbeelden van gemeenten waarop wij deze normeringen hebben gebaseerd zijn: Gemeentelijk 

Belastingkantoor Twente, Heerenveen, Arnhem, Ede en Zwolle.  

 

Daarnaast heeft SMQ de afgelopen jaren voor tientallen gemeenten de marktanalyse en de herwaardering 

uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn zowel op kantoor als bij de gemeente verricht. Enkele voorbeelden van 

gemeenten zijn: Aalten, Beesel, Berkelland, Brummen, Doesburg, Duiven, Hardenberg, Hellevoetsluis, Oude 

IJsselstreek en Zevenaar. 

 

In het kader van de normeringen gaan wij uit van een optimale inrichting van de belastingapplicatie inclusief 

de bijbehorende koppelingen van en naar andere bronapplicaties. De gehanteerde normeringen kunnen dus 

afwijken ten opzichte van de normeringen van de deelnemende gemeenten in de huidige situatie.  

Binnen de koppelingen bestaat de mogelijkheid om diverse activiteiten via geautomatiseerde procedures te 

laten verlopen, in onze weergave gaan wij daar ook van uit.  

 

Een aantal voorbeelden van deze geautomatiseerde procedures zijn: 

 Verlenen van ontheffingen (tijdvakbelastingen) bij gebruikersmutaties. 

 Ambtshalve verminderingen voor meelifters. 

 Verminderingsnota naar aanleiding van doorgevoerde vermindering. 

 Toewijzingen van hefmodellen en belastingplichten aan het (nieuwe) belastingobject. 

 Versturen van verkoopinlichtingen bij verkooptransacties (kadaster). 

 Kadastrale vernummeringen in WOZ.  
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6.3.4 Inwinnen en registreren (mutatiestromen gebeurtenissen) 

Bouw- en Woningtoezicht 

 Aan- en/of verbouw van bestaande bouw  

 Nieuwbouw  

 Sloop 

 Bodemverontreiniging  

 Illegale bouw  

 Ontheffing/vrijstellingen Wet Ruimtelijke Ordening  

 Vergunningsvrije bouw  

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,14 FTE. 

 

BRK (Kadaster) 

 Eigenarenwisselingen (verkoop, scheiding, erfrecht etc.) 

 Perceelsvernummeringen (splitsing, inmeting, ruilverkavelingen) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,82 FTE. 

 

BRP (GBA) 

 Verhuizingen (intern en extern) 

 Inschrijvingen (intern en extern) 

 Overlijdens 

 Geboortes 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,3 FTE. 

 

NHR (KvK) 

 Vestigingen 

 Vertrek 

 Faillissementen 

 Naam- en adreswijzigingen 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,12 FTE. 

 

BAG 

 Adressenbesluiten 

 Statuswijzigingen 

 Koppeling BAG-WOZ (regulier) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,41 FTE. 

 
Grondzaken 

 Bestemmingswijzigingen 

 Gronduitgifteprijzen 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,05 FTE. 
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Inlichtingen inwinnen (actiehouder afdeling belastingen/WOZ) 

 Huurinlichtingen (bulk/ad-hoc) 

 Verkoopinlichtingen (bulk/ad-hoc) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,41 FTE. 

 

Bezwaar en Beroep 

 WOZ (waarde en objectafbakening) 

 Tenaamstelling 

 Overige heffingen (inclusief ontheffingen) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 3,57FTE. 

 

Subject/objectwijzigingen (niet zijnde bezwaarschriften) en verzoeken  

 Naam- en adreswijzigingen (inclusief retourpost) 

 Wijziging invorderingsgegevens 

 Wijziging in (deel)objectgegevens 

 Taxatieverslag 

 Kopie aanslag/beschikking 

 Overige verzoeken/informatie 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,5 FTE. 

 

Subjectgebonden/overige heffingen (niet zijnde afvalstoffenheffing en rioolheffing) 

 Aangiftes overige heffingen (hond, precario, havengelden etc.) 

 Afmeldingen overige heffingen (hond, precario, havengelden etc.) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 1,3 FTE. 

 

Gemeentelijke verordening 

 Aanpassing parameters (tarief, betaaltermijnen etc.) 

 Aanpassing hefmodellen (indien van toepassing) 

Deze werkzaamheden vallen onder algemene ondersteuning. 

 

Nutsbedrijven 

 Inlichtingen Afvalbedrijf (indien van toepassing) 

 Inlichtingen Waterbedrijf (indien van toepassing) 

 Inlichtingen Energiemaatschappij (indien van toepassing) 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,1 FTE. 

 

Rioolbeheer 

 Aanmaken belastingplicht bij nieuwe aansluitingen 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,05 FTE. 

 
Terugmeldingen afnemers 

 Retourmeldingen afnemers LV-WOZ (foutieve registratie bron) 

Deze werkzaamheden vallen onder algemene ondersteuning. 
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Algemene ondersteuning belastingen 

 Achtervang reguliere werkzaamheden  

 Veldopnames 

 Leegstandsonderzoeken 

 Handhaving 

 Bewaking volledigheid en juistheid objectkenmerken (mutatiedetectie) 

 Controle objectgegevens, jaarlijks 20% van alle objecten (eis Waarderingskamer) 

 Extra werk aanslagoplegging inclusief controles 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 2 FTE. 
 
 

In bovenstaande normering gaan wij er vanuit dat mutaties uit de BAG periodiek vanuit de Landelijke 

Voorziening BAG in de belastingapplicatie aangeboden worden. Dit betreft dus elke mutatie die de afgelopen 

periode betrekking heeft gehad op een BAG-object of gebeurtenis. Dit is geen realtime verbinding. Basis voor 

het bijhouden van mutaties is dat de reeds aanwezige BAG gegevens correct zijn.  

 

Mutaties op basis van verleende vergunningen die betrekking hebben op een niet-BAG gegeven komen niet 

op deze wijze binnen. Voorbeelden hiervan zijn carports, overkappingen en tuinhuisjes.  

Deze mutaties moeten rechtstreeks door de afdeling Vergunningen aangeleverd worden of komen bij de 

samenwerking binnen via mutatiedetectie of veldcontroles. Ook kunnen de individuele gemeenten het 

samenwerkingsverband toegang verlenen tot de WABO applicatie waardoor het samenwerkingsverband de 

gegevens zelf kan ophalen en raadplegen. Bij de inrichting van het proces omtrent de bijhouding van mutaties 

moet de techniek niet bepalend zijn. Zoals reeds in hoofdstuk 5 aangegeven is het van groot belang dat er 

duidelijke afspraken worden gemaakt tussen het samenwerkingsverband en de individuele gemeenten om 

deze mutaties op een structurele en gelijke wijze te ontvangen. 
 

6.3.5 Waarderen inclusief de marktanalyse 

De richtlijn voor de uitvoering van de Wet WOZ is de jaarlijkse Waarderingsinstructie waardebepaling. De 

processen, zoals beheer objectafbakening, bijhouding objectgegevens en marktanalyse zijn de basis voor de 

jaarlijkse waardering. Deze processen zijn als een continue activiteit in de gemeentelijke organisatie ingebed. 

Verder is gewaarborgd dat de uitvoering zorgvuldig, juist, volledig en tijdig plaatsvindt. Deze processen 

worden aangestuurd vanuit de gebeurtenissen zoals hierboven zijn beschreven. 

 
Waardebepaling 

Bij een modelmatige waardebepaling wordt de waarde op systematische wijze bepaald, meestal met behulp 

van computerondersteunende taxatietechnieken. Deze modelmatige waardebepaling houdt echter meer in 

dan de aanschaf van een geautomatiseerd systeem. 

Veel hangt af van: 

 de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers die het model inrichten en optimaliseren 

voor de specifieke situatie in de eigen gemeente; 

 de kwaliteit van de gegevens (marktgegevens, objectkenmerken) die worden gebruikt; 

 de manier waarop door herhaalde vergelijkingen met marktgegevens de kwaliteit van het model 

wordt geoptimaliseerd.  

 

De waardebepaling van woningen en niet-woningen zijn afzonderlijke processen. De waardebepaling van 

woningen wordt gekarakteriseerd door een modelmatige aanpak binnen, in beginsel, de grenzen van een 
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gemeente of een samenwerkingsverband van regionaal samenwerkende gemeenten. Immers, meestal zijn 

binnen een gemeente of het gebied van een samenwerkingsverband voldoende verkopen gerealiseerd om 

met behulp van modelmatige waardebepaling de WOZ-waarde voor alle woningen vast te stellen.  

 

De (modelmatige) waardebepaling van niet-woningen wordt gekarakteriseerd door regionale en landelijke 

samenwerking afhankelijk van het soort niet-woning. Het modelmatig waarderen van niet-woningen is voor 

de meeste objectsoorten aangewezen op het (geautomatiseerd) toepassen van taxatiewijzers voor 

incourante objecten (gecorrigeerde vervangingswaarde) of op het toepassen van kengetallen afgeleid uit 

marktgegevens. 

 

De aanpak van de (modelmatige) waardebepaling van niet-woningen hangt af van de te hanteren 

taxatiemethodiek en de beschikbaarheid van marktinformatie. Van een modelmatige waardebepaling kan 

bijvoorbeeld sprake zijn als alle waarderelevante kenmerken zijn te objectiveren en de invloed van elk 

kenmerk in een taxatiemodel/rekenmodel is geprogrammeerd. Door het invoeren van de objectkenmerken 

kan het taxatiemodel/rekenmodel dan de taxatiewaarden genereren.  

Voor niet-woningen waarvan de waarde wordt gebaseerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde, wordt 

met het oog op de doelmatigheid en de uniformiteit uitgegaan van landelijke uitgangspunten (kengetallen). 

Deze landelijke uitgangspunten zijn door een gezamenlijke analyse van marktgegevens van niet-woningen 

opgesteld en zijn vastgelegd in gezamenlijke taxatiewijzers. Deze taxatiewijzers kunnen ook een geautomati-

seerde vorm hebben (TIOX). Bij het opstellen van taxatiewijzers zijn marktanalisten, medewerkers 

modelmatige waardebepaling en taxateurs van gemeenten en van taxatiebureaus betrokken. 

 
Marktanalyse woningen 

Als onderdeel van de marktanalyse woningen ontvangen gemeenten alle verkoopprijzen van woningen van 

het Kadaster (BRK). Elke verkoop wordt vergeleken met de geldende WOZ-waarde. Deze vergelijking wordt 

gedaan door de verhouding tussen beide (de ratio) te berekenen. Door deze werkwijze te hanteren levert de 

marktanalyse inzicht in de actuele marktontwikkelingen en worden tevens de vastgestelde WOZ-waarden 

inclusief de onderliggende objectkenmerken gecontroleerd.  

  

Met het oog op de doelmatigheid staan er twee uitgangspunten centraal bij de marktanalyse woningen:  

 de verkopen worden zo snel mogelijk nadat de verkoop heeft plaatsgevonden geanalyseerd;  

 alle verkoopprijzen van woningen worden geanalyseerd, ook wanneer de verkoopprijs in eerste 

instantie mogelijk niet overeenkomt met de waarde in het economische verkeer.  

 

Door het uitvoeren van de marktanalyse worden alle beschikbare verkoopgegevens geschikt voor:  

 de beoordeling of de geregistreerde objectkenmerken van de verkochte woningen actueel en juist 

zijn;  

 gebruik in het taxatiemodel (de taxaties) waardoor het aansluit op het marktniveau;  

 de beoordeling van de kwaliteit van de taxaties;  

 inzage richting de burger. Hierdoor worden bezwaarschriften voorkomen.  

 

Daarnaast wordt vastgesteld welke verkoopgegevens het meest geschikt zijn om de juistheid van de waarde 

te onderbouwen en welke alleen voorzien van een nadere toelichting geschikt zijn om de vastgestelde 

waarde te verklaren.  
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Marktanalyse niet-woningen 

Om de marktanalyse uit te kunnen voeren, moeten meerdere marktgegevens met betrekking tot dezelfde 

soort objecten beschikbaar zijn. Echter, lang niet alle gemeenten kunnen voor alle categorieën objecten aan 

deze eis voldoen. De samenwerking in de regio zal deze werkzaamheden makkelijker maken, omdat er veel 

meer marktgegevens van niet-woningen beschikbaar zijn. 

 

Afhankelijk van het soort object, de aard van de marktinformatie (stichtingskosten, huurprijzen, etc.) en het 

betreffende marktsegment (bijvoorbeeld kantorenmarkt in de binnenstad is niet vergelijkbaar met 

kantorenmarkt in buitengebieden) wordt deze analyse op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau 

uitgevoerd.    

De inhoudelijke analyse op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau moet leiden tot kengetallen voor het 

bepalen van huurwaarden, de kapitalisatiefactor, stichtingskosten, etc. Deze kengetallen moeten 

onderbouwd zijn met marktgegevens. Hierbij wordt eveneens vastgelegd of de geregistreerde marktgegevens 

al dan niet een goede weerspiegeling zijn van het marktniveau. Indien dit niet het geval is, wordt tevens de 

reden vastgelegd en zo mogelijk een kwantificering van de afwijking.    

De kengetallen worden uitgewerkt in bijvoorbeeld landelijke taxatiewijzers (incourante objecten, agrarische 

objecten, kapitalisatiefactor) of regionaal te gebruiken matrices voor het bepalen van huurwaarden. 

Informatie over de taxatiewijzers worden verstrekt door WOZ-datacenter. 

 

Deze werkzaamheden (waardebepaling en marktanalyse) zijn in de regionale samenwerking uit te voeren 

door 3,5 FTE.  

 

6.3.6 Heffen en beschikken 

Voor de gecombineerde en/of objectgebonden aanslagoplegging betekent het heffen meestal “een druk op 

de knop”. Binnen het gegevensbeheer worden de belastingobjecten namelijk voorzien van een plicht en 

grondslag waarna de aanslagoplegging via een geautomatiseerde wijze plaatsvindt. Binnen deze procedure 

worden dan ook de beschikkingen op geautomatiseerde wijze vervaardigd en normaliter wordt dan de 

beschikkingsregel in de aanslag opgenomen. Er dienen echter wel controles te worden uitgevoerd op de 

output. De uren voor deze controlewerkzaamheden zijn opgenomen onder de post algemene ondersteuning 

belastingen. 

 

Voor de heffingen die niet op basis van de gecombineerde aanslag worden opgelegd, betekent dat de 

heffingsplicht en grondslag handmatig worden opgevoerd waarna de aanslag op ad-hoc basis opgelegd kan 

worden. 

 

6.3.7 Innen 

De invordering van belastingen wordt bepaald door de landelijke uitvoeringsregels en de gemeentelijke 

leidraad en beleidsregels. Deze moeten dus eerst op elkaar afgestemd worden. De leidraad invordering heeft 

namelijk als doel: het volledig, tijdig, consistent, uniform, alsmede op een juiste en efficiënte wijze invorderen 

van alle openstaande bedragen van de gemeente zonder de klantgerichtheid uit het vizier te verliezen. Om 

dit te kunnen realiseren zal de afdeling Invordering alle gebeurtenissen die buiten de normale 

incassostromen verlopen op een juiste manier moeten interpreteren en verwerken. Samenvattend betreft 

dat de volgende gebeurtenissen: 

 
 

https://www.wozdatacenter.nl/wdc/login/?enforceLogin=1
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Invordering 

 Verzoeken kwijtscheldingen 

 Verzoeken betalingsregelingen (uitstel) 

 Aanvragen en/of stop AIC 

 Storno’s 

 Onduidelijke en/of kasbetalingen 

 Restituties 

 Toetsen uitval automatische biljetten 

 Versturen van herinneringen  

 Versturen van aanmaningen 

 Betekenen dwangbevelen per post 

 Procedures GKB, Beschermingsbewind, WSNP en Faillissementen 

 Oninbaar verklaringen 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 2,8 FTE. 
 

Deurwaarder 

 Betekenen dwangbevel op locatie 

 Beslagleggingen 

 

Deze werkzaamheden zijn in de regionale samenwerking uit te voeren door 0,3 FTE. 
 
Op procesniveau (mutatiestromen) ziet dat voor de afdeling Invordering er dan als volgt uit: 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Mutatiestromen afdeling Invordering 
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6.3.8 Kwaliteitscontrole 

Het meten van de kwaliteit van gegevens en processen is randvoorwaardelijk om het proces efficiënt en 

effectief uit te voeren. De kwaliteit wordt bewaakt op twee verschillende onderdelen: bij de input en de 

output. 

Deze controles kunnen wij dan toewijzen aan vier processen. Dit zijn: 

 WOZ-controle: deze controle geeft inzicht in de WOZ-administratie en de volledigheid van de 

objecten, meet de processen gegevensbeheer en de gegevensleveringen. 

 Taxatiecontrole: deze controle geeft inzicht in het marktanalyse- en het herwaarderingsproces en 

toetst de herwaardering aan de protocollen van de Waarderingskamer. Meet de marktanalyse, de 

herwaardering en het taxatiegerelateerd gegevensbeheer. 

 Heffingscontrole: deze controle geeft inzicht in de heffingsadministratie en toetst of alle heffingen 

maximaal opgelegd zijn. Meet de aanslagoplegging en het heffingsgerelateerd gegevensbeheer. 

 Invorderingscontrole: deze controle geeft inzicht in hoe de aanslagen zich verhouden tot de 

inkomsten. Meet de invordering in relatie tot de aanslagoplegging. 
 

Om deze controles te kunnen uitvoeren zijn in de meeste belastingapplicaties standaard functies aanwezig. 

Indien dit niet het geval is kunnen deze controles ook worden uitgevoerd door diverse externe partijen.  
 

6.3.9 Samenvattend  

Afgerond zijn er voor het organiseren van de regionale gemeentelijke samenwerking 16,4 FTE nodig om de 

werkzaamheden uit te voeren. Dit is exclusief 1 FTE leidinggevende medewerker en 1 FTE 

applicatiebeheerder. Daarnaast verwachten wij dat er 0,5 FTE nodig is voor het uitvoeren van een aantal 

algemene taken (beleid, kwaliteitsbewaking, accountmanagement en planning & control) alsmede invulling 

van een regiefunctie richting het samenwerkingsverband. 

 

De totale nieuwe formatie komt hiermee op 18,9 FTE. Het aantal leidinggevenden is hierbij sterk afhankelijk 

van de organisatorische inrichting van de regionale samenwerking. Het gemiddelde bruto salaris inclusief 

werkgeverslasten en opleidingsbudget per medewerker bedraagt voor de uitvoering € 59.128, voor 

applicatiebeheer € 64.788 en voor leidinggevenden € 79.309.  

 

Tijdens piekwerkzaamheden of voor vervanging bij ziekte dient er rekening te worden gehouden met een 

inhuurbudget. Deze ramen wij op € 70.000. 

 

Tijdens de gegevensinventarisatie hebben wij tevens de overige kosten in beeld gebracht. Deze bestaan 

onder andere uit: 

 Drukkosten 

 Verzendkosten 

 Proceskosten 

 

De gemeenten maken op dit moment gezamenlijk € 95.616 aan overige kosten. In het onderzoek gaan wij er 

van uit dat deze overige kosten gelijk blijven wanneer de gemeenten gaan samenwerken. Dit is echter een 

behoudende inschatting omdat er wellicht mogelijkheden zijn om efficiencyvoordelen te behalen. 
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Voorgaande resulteert in het volgende financiële overzicht: 

 

Financieel overzicht samenwerkende gemeenten 

Soort kosten Kosten regionale samenwerking 

Salariskosten  €  1.172.750 

ICT Kosten (structureel)
1
  €  80.000 

Inhuur   €  70.000 

Overige kosten  €  95.616 

Totaal  €  1.418.366 

Tabel 8: Financieel overzicht samenwerkende gemeenten 

 
1.
 De kosten ICT voor de regionale samenwerking zijn op basis van ervaring en meerdere offertes van 

leveranciers meegenomen. 
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7 Financiën 

7.1 Structurele kosten 

In onderstaande tabel wordt het scenario zoals doorgerekend in hoofdstuk 6 weergegeven. Er is geen 

rekening gehouden met incidentele kosten en desintegratiekosten. Deze kosten worden in de volgende 

paragrafen nader uitgewerkt. 

 

Structurele jaarlijkse kosten 

Soort kosten Huidige kosten 

Gemeentelijke 

Samenwerking 

Salariskosten  € 1.232.057  € 1.172.750 

ICT kosten (structureel) € 223.342 € 80.000 

Inhuur € 328.492 € 70.000 

Overige kosten € 95.616 € 95.616 

Totaal  € 1.879.507 € 1.418.366 

Tabel 9: Structurele jaarlijkse kosten 

 

7.2 Opstartkosten samenwerking 

De opstartkosten voor de samenwerking bestaan uit de eenmalige ICT investeringen en kosten voor het 

opwerken van bestanden welke respectievelijk zijn beschreven in hoofdstuk 4 en 6.2. 

Verder zijn er kosten opgenomen voor procesbegeleiding (kwartiermaker/ondersteuning), inhuur van 

specialisten (met name ICT advies) en het eenmalig uitbesteden van de bezwaarschriften.  

 

Opstartkosten samenwerking  

Soort kosten Kosten  

ICT kosten eenmalig €  542.000 

Opwerken bestanden €  80.000 

Procesbegeleiding €  50.000 

Inhuur specialisten €  50.000 

Uitbesteden bezwaarschriften (2015)* €  100.000 

Totaal €  822.000 

Tabel 10: Opstartkosten 

 

*Eenmalige uitbesteding bezwaarschriften om het inrichtingsproces niet te verstoren, zie hoofdstuk 10. 
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7.3 Overheadkosten 

Wij hebben bij de deelnemende gemeenten de doorbelaste overheadkosten opgevraagd. Er wordt geen 

nieuwe overhead gecreëerd binnen de nieuwe samenwerking en de huidige overhead wordt niet afgebouwd. 

Op dit onderdeel is er derhalve geen sprake van desintegratiekosten. 

 

 

Overheadkosten 

Gemeente Doorbelaste overhead 

Stichtse Vecht  € 607.110 

Weesp  € 165.680 

Wijdemeren € 185.664 

Totaal  € 958.454 

Tabel 11: Overheadkosten 

 
 

7.4 Personele frictiekosten 

Zoals in het rapport is vermeld, schetsen wij een nieuwe situatie die uitgaat van optimale werkprocessen in 

een geoptimaliseerde ICT omgeving. Het zal echter een aantal jaren duren voordat deze optimale situatie is 

bereikt. Wij verwachten dat deze te bereiken is in drie jaar. Dit betekent dat in deze drie jaar het 

personeelsbestand kan worden afgebouwd (1,33 FTE). Wij hanteren hierbij een afbouw van 80%, 50%, 25%. 

De totale personele frictiekosten bedragen € 137.750. 
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7.5 Samenvatting  

7.5.1 Samenwerkende gemeenten 

 Samenvatting (bedragen in €) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Huidige situatie                     

Salariskosten   1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 1.232.057 

Inhuur   328.492 328.492 328.492 328.492 328.492 328.492 328.492 328.492 328.492 

Doorbelaste overhead   958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 

ICT kosten   223.342 223.342 223.342 223.342 223.342 223.342 223.342 223.342 223.342 

Overige kosten   95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 

Totaal huidige kosten   2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 2.837.961 

            

Samenwerkende gemeenten            

Opstartkosten: 822.000                   

Personele frictiekosten   71.097 44.436 22.218             

Salariskosten   1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 1.172.750 

Inhuur   70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

ICT kosten   80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Overige kosten   95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 95.616 

Structurele overhead   958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 958.454 

Totaal nieuwe situatie -822.000 2.447.917 2.421.256 2.399.038 2.376.820 2.376.820 2.376.820 2.376.820 2.376.820 2.376.820 

Structureel voordeel uitvoering   461.141 461.141 461.141 461.141 461.141 461.141 461.141 461.141 461.141 

Terugverdieneffect -822.000 -431.956 -15.250 423.673 884.814 1.345.955 1.807.096 2.268.237 2.729.378 3.190.520 

Tabel 12: Samenvatting huidige situatie - samenwerking gemeenten 
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In onderstaande tabel hebben wij de kosten die zijn toe te wijzen aan individuele gemeenten verdeeld over 

alle deelnemers op basis van inwonersaantallen. In overleg met de deelnemers is gekozen voor een methode 

waarbij de personele frictiekosten per gemeente worden toegewezen.  

 

Samenvatting per gemeente (bedragen in €) Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren Totaal 

Samenwerkende gemeenten     

Inwoners 63.481 18.195 23.221 104.897 

Aandeel in samenwerking 60,5% 17,3% 22,1% 100,0% 

         

Huidig aantal FTE uitvoering 10,39 3,69 3,40 17,5 

FTE uitvoering te leveren aan samenwerking 10,23 2,93 3,74 16,90 

FTE uitvoering boventallig 0,16 0,76 -0,34 0,6 

         

Huidig aantal FTE applicatiebeheer 1,00 0,20 0,15 1,4 

FTE applicatiebeheer te leveren aan samenwerking 0,61 0,17 0,22 1,00 

FTE applicatiebeheer boventallig 0,39 0,03 -0,07 0,35 

         

Huidig aantal FTE management 1,00 0,20 0,20 1,40 

FTE management te leveren aan samenwerking 0,61 0,17 0,22 1,00 

FTE management boventallig 0,39 0,03 -0,02 0,40 

     

Huidige salariskosten 742.451 229.207 260.399 1.232.057 

Huidige inhuur 217.706 5.000 105.786 328.492 

Huidige kosten ICT  102.906 41.100 79.336 223.342 

Huidige overige kosten  48.816 16.300 30.500 95.616 

Huidige overhead 607.110 165.680 185.664 958.454 

Totaal huidige kosten 1.718.989 457.287 661.685 2.837.961 

     

Nieuwe salariskosten
1
 709.718 203.420 259.611 1.172.750 

Nieuwe inhuur
1
 42.362 12.142 15.496 70.000 

Nieuwe kosten ICT
1 

48.414 13.876 17.710 80.000 

Nieuwe overige kosten 48.816 16.300 30.500 95.616 

Nieuwe overhead 
1
 580.032 166.249 212.173 958.454 

Kosten structureel samenwerking incl. overhead 1.429.343 411.988 535.489 2.376.820 

Structureel voordeel 289.646 45.299 126.196 461.141 

Opstartkosten  489.040 148.704 184.256 822.000 

Personele frictiekosten
2
 103.248 75.501 -40.999 137.750 

Totaal transitiekosten 592.288 224.205 143.258 959.750 

Tabel 13: Samenvatting per gemeente 

 

                                                                 
1  per inwoner over totaal 
2  op basis van huidige bezetting 
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8 Risico’s 

8.1 Bestuurlijke risico’s 

De politieke greep op de uit te voeren werkzaamheden wordt anders, omdat zeggenschap moet worden 

gedeeld. De gemeenten blijven echter zelf verantwoordelijk voor het beleid en de daarbij te hanteren 

tarieven. Binnen het samenwerkingsverband wordt gestreefd naar uniformiteit. Hierdoor heeft de lokale 

politiek minder invloed op de bedrijfsvoering. Indien in specifieke gevallen de lokale politiek 

uitzonderingssituaties wenst met betrekking tot de uitvoering, zal dit onherroepelijk leiden tot extra kosten 

binnen het samenwerkingsverband. Dit kan worden ervaren als het hebben van minder grip.  

 

Verder bestaat het risico dat er gemeenten tijdens de beslismomenten om de samenwerking door te zetten 

besluiten niet mee te doen. Dit zal de kosten voor de gemeenten die wel gaan samenwerken verhogen. 

Ook is er, afhankelijk van de overeenkomsten die tussen de deelnemers worden gesloten, een beperkt risico 

dat na de effectuering van de samenwerking gemeenten besluiten te stoppen. Hierdoor kunnen de kosten 

voor de overige gemeenten hoger worden. Een uiterste consequentie van het vertrekken van meerdere 

gemeenten uit een samenwerkingsverband zou kunnen zijn dat de werkzaamheden van het 

samenwerkingsverband moeten terugvloeien naar de individuele gemeente. Dit terwijl de organisatie er op 

dat moment niet meer op ingericht is.  

 

8.2 Risico’s taken/processen 

De afstand tussen het nieuwe samenwerkingsverband en de burger wordt groter. Door een gedeeltelijk 

nieuwe personele bezetting kan het zo zijn dat er minder lokale kennis aanwezig is bij het 

samenwerkingsverband. Werkzaamheden die in de huidige situatie als normaal worden ervaren (specifieke 

aandacht geven aan bepaalde personen of bedrijven) zijn in de samenwerking niet meer vanzelfsprekend. Dit 

wordt nog eens versterkt doordat het samenwerkingsverband uniformiteit zal nastreven.  

 

8.3 Personele risico’s 

Voor de huidige medewerkers gaat er veel veranderen. Medewerkers worden geconfronteerd met extra 

reistijd, zij kunnen op andere functies worden geplaatst of boventallig verklaard worden. Het risico dat er 

hierdoor ontevredenheid ontstaat, is dan ook aanwezig. Hierdoor kan het ziekteverzuim toenemen of de 

inzet en betrokkenheid van medewerkers minder groot worden. Het is daarom van belang actief te 

communiceren en op voorhand flankerend beleid te ontwikkelen. 

 

8.4 ICT risico’s 

Het opnieuw inrichten van een ICT omgeving brengt risico’s met zich mee die op voorhand niet volledig zijn 

uit te sluiten. Het samenwerkingsverband wordt voor bepaalde gegevens afhankelijk van de landelijke 

voorzieningen. Deze gegevens zijn niet altijd identiek aan de gegevens die nu in de gemeentelijke systemen 

zijn geregistreerd. Hier zal voor de start van de samenwerking nog onderzoek naar moeten worden verricht.  
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Ook moeten de verschillende bestanden van de gemeenten worden samengevoegd in één nieuw 

belastingsysteem. Tijdens het conversieproces is er dus sprake van uitval. De conversiekosten zoals wij deze 

hebben geraamd zijn dan ook een schatting.  

 

8.5 Financiële risico’s 

In de financiële uitwerking zijn wij ervan uit gegaan dat de personele frictiekosten in drie jaar volledig kunnen 

worden afgebouwd. Echter is dit nog wel afhankelijk van keuzes die gemaakt moeten worden. Welke 

medewerkers overgaan naar het samenwerkingsverband en welke boventallig zijn, is voor een juiste 

berekening van de personele frictiekosten cruciaal. Tevens moet gekeken worden naar de mogelijkheid om 

medewerkers te herplaatsen binnen de gemeenten. 

 

De financiële uitwerking van de business case is zo opgezet dat de samenwerking in het eerste jaar 

opstartkosten maakt, die in de jaren daarna worden terugverdiend door kostenreductie. Indien, zoals onder 

de bestuurlijke risico’s geschetst, deelnemers besluiten niet mee te doen of zich na de start van de 

samenwerking terugtrekken, kan dit gevolgen hebben voor de terugverdientijd.  

 

In hoofdstuk 4 zijn de ICT kosten geraamd voor de samenwerking. Er zijn echter meer applicaties nodig om de 

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, waaronder een GIS applicatie, bijvoorbeeld Cyclomedia 

gegevens en Birdview. Bij het opstellen van het bedrijfsplan moet onderzocht worden of deze applicaties 

moeten worden aangeschaft of dat de samenwerking gebruik kan maken van gegevens die bij de individuele 

gemeenten aanwezig zijn. Eventuele extra kosten die hiermee zijn gemoeid zullen de haalbaarheid van de 

samenwerking en het beeld van de business case niet significant beïnvloeden.  

 

In het vervolgtraject zal een sociaal plan opgesteld worden waarbij zaken als salarisharmonisatie en 

reiskostencompensatie worden benoemd. Hierdoor worden de uiteindelijke kosten voor het 

samenwerkingsverband hoger. Hiermee is in dit onderzoek geen rekening gehouden.  

 

Er zijn kosten die op dit moment niet of nauwelijks zijn in te schatten, maar die niet zullen veranderen op 

basis van de keuze of men gaat samenwerken of individueel de werkzaamheden blijft uitvoeren. Een 

voorbeeld hiervan zijn de proceskosten. De huidige proceskosten zijn overgenomen als nieuwe kosten voor 

de samenwerking. Hierop heeft het samenwerkingsverband geen invloed en deze kunnen jaarlijks erg 

verschillen. Een ander voorbeeld is de koppeling met de Kamer van Koophandel (NHR) die in 2014 tot stand 

moet worden gebracht, waarbij veel verschillen worden verwacht tussen de gegevens van de NHR en de 

gegevens in de gemeentelijke administraties.  
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9 Weging van factoren 

Om te kunnen beoordelen of een samenwerking tussen organisaties wenselijk is, maken wij gebruik van de 

5-K’s. Deze zijn: 

 

Kwaliteit 

Vertrekpunt van dit onderdeel is de huidige kwaliteit van dienstverlening. Op basis van de kwalificatie van het 

toezichthoudend orgaan en de beoordeling van de gemeente op de eigen uitvoering kan vastgesteld worden 

dat de huidige kwaliteit van de uitvoering (WOZ) van gemeenten Weesp en Wijdemeren goed is en van 

Stichtse Vecht naar behoren is.  

Los van deze kwalificatie kan er gezamenlijk nog een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Deze 

kwaliteitsverbetering is realiseerbaar wanneer de samenwerking de mogelijkheid krijgt de juiste 

medewerkers vanuit de deelnemende gemeenten aan zich te binden. Hier is in de optimale situatie rekening 

mee gehouden. Bijkomend voordeel is dat kennis wordt gecentraliseerd waardoor er mogelijk een  

verbetering van de aanslagoplegging en een verhoging van belastingopbrengsten kan worden gerealiseerd.  

Indien de personele afbouw in de samenwerking sneller kan worden gerealiseerd dan verondersteld, moet 

het samenwerkingsverband deze budgettaire ruimte kunnen aanwenden ter dekking van tijdelijke 

ondersteuning. 

 

Ook is het samenwerkingsverband als gevolg van de gerealiseerde omvang in staat om verdergaand te 

automatiseren. Dit bevordert de uniformiteit en kwaliteit(sborging) van de uitvoering. 

 

Kwetsbaarheid 

Van alle gemeenten wordt nu en de komende jaren verwacht dat het gehele stelsel van basisregistraties 

(RSGB-stelsel) wordt ingevoerd. Dit vraagt veel van de gemeenten. Naast financiële middelen is kennis 

essentieel voor het kunnen borgen van de beoogde kwaliteit. Het werkveld van Belastingen en WOZ bestaat 

naast een groot deel aan bulkwerkzaamheden uit specialistische kennis. Kortom, vanwege de bulk en het 

kennisintensieve karakter is voor de lange termijn een bepaalde kritische omvang gewenst. De beoogde 

samenwerkende gemeenten voldoen hier aan.  

 

De samenwerking zal hierdoor de kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten verminderen. Deze 

kwetsbaarheid kan onder andere gemeten worden aan de hand van de vele inhuur ten opzichte van de vaste 

salariskosten. In algemene zin dient hierbij wel te worden opgemerkt dat een gedeelte van de inhuurkosten 

niet te voorkomen is, omdat deze inhuur ontstaat door piekbelasting. Om die reden is een structureel 

inhuurbudget voor de samenwerking geraamd. 

Momenteel wordt op een gezamenlijke salarispost van circa € 1.200.000,- voor € 300.000,- aan medewerkers 

ingehuurd. Dit toont aan dat de huidige afdelingen belastingen van de deelnemende gemeenten een vrij 

grote afhankelijkheid hebben van externe medewerkers waardoor de kwetsbaarheid groot is. Dit geldt niet of 

nauwelijks voor gemeente Weesp aangezien hier al sprake is van een “optimale” belastingorganisatie met 

minimale inhuur.  
 

Kosten 

Door te gaan samenwerken kunnen de structurele kosten op het gebied van personeel en ICT worden 

verminderd. Jaarlijks kunnen de samenwerkende gemeenten € 460.000,- besparen wanneer de frictiekosten 

zijn opgelost. Hier staat tegenover dat er ook eerst € 822.000,- geïnvesteerd moet worden om de 
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samenwerking te starten. In de toekomst is het wellicht mogelijk extra te besparen door gezamenlijke 

inkoopvoordelen en de harmonisatie van beleidsregels. Hier is in dit onderzoek geen rekening mee 

gehouden. 

 

Kansen 

De samenwerking biedt volop kansen op verschillende vlakken. Medewerkers krijgen de kans zich door te 

ontwikkelen in een grote organisatie. Er ontstaan doorgroeimogelijkheden en medewerkers krijgen in een 

nieuwe omgeving, waar veel kennis aanwezig is, de kans zich te specialiseren. 

 

Voor het nieuwe samenwerkingsverband zijn er ook kansen te benoemen. Er zijn mogelijkheden de 

samenwerking op termijn uit te breiden met andere werkzaamheden van de deelnemende gemeenten. 

Hierbij kan men denken aan het beheren van andere basisregistraties zoals de Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG).  

 

Verder is het mogelijk om in de toekomst de samenwerking uit te breiden met nieuwe deelnemers, waardoor 

de kosten van de huidige deelnemers waarschijnlijk verder zullen afnemen. Veel gemeenten zijn op dit 

moment immers op zoek naar samenwerking. 

 

Klant 

De belangrijkste klant van de uitvoerende organisaties belastingen en WOZ is de belastingplichtige 

(burger/bedrijf). Buiten de hiervoor genoemde kwaliteit en de borging van de continuïteit, die belangrijk zijn 

voor de belastingplichtige, zijn wij van mening dat een samenwerkingsverband meer kansen biedt om het 

draagvlak van belastingheffing richting de belastingplichtige te vergroten. Zo zijn nieuwe initiatieven op het 

gebied van communicatie makkelijker te financieren binnen een samenwerkingsgebied. Een voorbeeld is de 

inzet van interactieve voormeldingen met betrekking tot WOZ-objectgegevens. 
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10 Vervolgproces 

De verwachting is dat in de eerste maanden van 2014 de definitieve voorstellen tot samenwerking worden 

voorgelegd aan de individuele colleges en gemeenteraden. Na goedkeuring kan gestart worden met de 

voorbereidingen. Het is gebruikelijk dat in deze fase een projectleider / kwartiermaker wordt aangewezen die 

start met het maken van een plan van aanpak en een daaraan gekoppelde planning. De volgende zaken 

dienen in het plan van aanpak minimaal te worden opgenomen: 

 

 Opwerken bestanden individuele gemeenten op basis van uitkomsten metingen; 

 Formeren werkgroepen om advies uit te brengen over ICT omgeving / facilitaire zaken waaronder 

huisvesting / bestandsharmonisatie (blauwdruk gegevens) / communicatie / P&O; 

 Opstellen bedrijfsplan; 

 Opstellen implementatieplan door middel van input werkgroepen. 

 

Wij achten een start van de samenwerking begin 2015 haalbaar. Wij gaan er hierbij van uit dat de individuele 

gemeenten in februari 2015 een volledige beschikkingsrun draaien. Om het inrichtingsproces van het nieuwe 

belastingsysteem niet te verstoren adviseren wij om de werkzaamheden rondom de bezwaarschriften in 2015 

te outsourcen. De hiermee gepaarde gaande kosten zijn opgenomen onder opstartkosten, zie tabel 10. 

 

In februari 2015 dient de huisvesting en ICT architectuur gereed te zijn. 

 

In de periode maart 2015 tot en met mei 2015 kan de conversie plaatsvinden van de bestanden en kan het 

nieuwe bestand conform de ontwikkelde blauwdruk ingericht worden. 

 

In de periode juni 2015 tot en met augustus 2015 kunnen gegevens gemuteerd worden in het nieuwe 

systeem. Denk hierbij aan mutaties naar aanleiding van bezwaarschriften en bouwvergunningen. 

Vervolgens kan vanaf september 2015 in het nieuwe samenwerkingsverband gestart worden met de 

herwaardering om te resulteren in een correcte en volledige aanslagoplegging per februari 2016. 
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11 Conclusies 

In dit onderzoek hebben wij de wenselijkheid van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten afgezet 

tegen de risico’s die samenwerking met zich meebrengt. 

 

De wenselijkheid van samenwerking hebben wij gesplitst in de wegingsfactoren kwaliteit, kwetsbaarheid, 

kosten, kansen en klant. De uiteindelijke weging van deze factoren is niet aan SMQ en deze zal ook 

verschillend zijn per gemeente. Bij kleinere gemeenten zal een factor als kwetsbaarheid zwaarder wegen dan 

bij grotere gemeenten, terwijl bij grotere gemeenten het kostenaspect doorslaggevend kan zijn. 

 

Wel kunnen wij concluderen dat alle wegingsfactoren onderschrijven dat samenwerking is aan te bevelen 

voor de deelnemers. 

 

De risico’s hebben wij binnen het onderzoek gesplitst in bestuurlijke risico’s, risico’s in taken en processen, 

personele risico’s, ICT risico’s en financiële risico’s.  

 

Met uitzondering van de ICT risico’s, zijn de risico’s voor een groot deel te beperken door goede afspraken 

met elkaar te maken en door rekening te houden met de verschillende risicofactoren in de beleidsplannen en 

het bedrijfsplan. 

 

Het ICT risico is met name een financieel risico en een risico voor de doorlooptijd. De benodigde hardware, 

software en koppelingen zijn beschikbaar en worden bij andere samenwerkingsverbanden gebruikt. De 

kosteninschatting voor wat betreft de ICT hulpmiddelen en de kosten voor conversie en harmonisatie van 

gegevensbestanden zijn geschat op basis van gesprekken met leveranciers. 

 

De berekende totale uitvoeringskosten in de samenwerking zijn gebaseerd op gezonde ambitieuze, haalbare 

normen per activiteit. Hierdoor bevat de nieuwe kostenstructuur een taakstelling. Echter, praktijkervaring 

toont aan dat deze realiseerbaar is. Hierbij is kwalitatief goed en ervaren personeel een must. Daarnaast is 

het zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerken van de verschillende mutaties eveneens een kritische 

succesfactor. Er zal dus fors moeten worden ingezet op ICT. Hier is in de financiële opzet voor zover mogelijk 

rekening mee gehouden. 

 

Rekening houdend met alle, samen met de deelnemers ingebrachte aannames, kan een terugverdientijd van 

gemiddeld 3 jaar worden gerealiseerd.  

 

Kortom, Samenwerken loont! 
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12 Bijlagen 

12.1 Inventarisatie opgave vragenlijst 

Kengetallen Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Aantal inwoners 63.481 18.195 23.221 

Totale oppervlakte gemeente (ha) 10.170 2.183 7.636 

  
  

Aantal woningen 28.379 8.876 10.541 

Waarvan in hoofdzaak woning (10) 26.141 8.460 9.837 

Waarvan praktijkwoning (11) 58 22 154 

Waarvan overige woning (12) 2.180 394 550 

  
  

Aantal niet-woningen 4.200 1.637 1.698 

Waarvan agrarisch (20) 304 36 38 

Waarvan niet-woning met woning (21) 88 24 68 

Waarvan courante niet-woning (30) 1.844 910 887 

Waarvan incourante niet-woning (30) 355 158 235 

Waarvan vrijgesteld gebouwd (31) 73 14 23 

Waarvan terrein (40) 821 38 295 

Waarvan vrijgesteld ongebouwd (80) 143 63 5 

Waarvan sluimerend (90) 572 394 147 

  
  

Aantal WOZ-deelobjecten nb nb 50.665 

Waarvan deelobject grond nb nb 10.541 

Waarvan deelobject gebouwd nb nb 40.124 

Grondoppervlakte toegekend (ha) uit CBS nb 2.177 7.618 

Tabel 14: Kengetallen 

 

Gebeurtenissen per bron Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Kadaster (BRK)    

Eigenarenwisselingen (BKR) 599 217 396 

Perceelvernummeringen (BKR) 2.602 430 67 

  

  

Bezwaar en Beroep    

Heffingen bezwaren 300 249 30 

Heffingen beroepen 0 2 1 

WOZ bezwaren woningen (Bilj./obj.) 1.665 96 322 

WOZ beroepen woningen 41 1 14 

WOZ bezwaren niet-woningen 333 70 107 

WOZ beroepen niet-woningen 2 0 1 

Hoger beroep WOZ en Heffingen nb nb 3 
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Gebeurtenissen per bron Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Bouw- en woningtoezicht (vergunningen)    

Verleende bouwvergunningen nieuwbouw (woningen) 11 4 209 

Verleende bouwvergunningen nieuwbouw (niet-woningen) 0 1 nb 

Verleende vergunningen aan-/verbouw 226 138 nb 

Verleende vergunningen sloop 120 0 nb 

Constatering bodemverontreiniging 0 8 nb 

Constatering illegale bouw 0 4 nb 

Constatering vergunningsvrije bouw 0 11 nb 

    

BRP (GBA)    

Verhuizingen GBA (BRP) nb 1.850 2.812 

Geboortes en overlijdens GBA (BRP) nb 363 402 

  

  

KvK (NHR)    

Verhuizingen gebruikers van niet-woningen 50 115 150 

Overige mutaties van gebruikers niet-woningen 50 250 40 

  

  

BAG    

Adresmutaties (BAG) 509 395 205 

Statuswijzigingen (BAG) 110 1.100 50 

  

  

Marktanalyse    

Analyse vraagprijzen woningen 465 513 297 

Analyse verkopen woningen 542 187 322 

Verstuurde inlichtingenformulier woningen 515 184 322 

Analyse vraagprijzen niet-woningen 20 53 150 

Analyse verkopen niet-woningen 32 30 20 

Analyse stichtingskosten niet-woningen 5 nb 5 

Verstuurde inlichtingenformulier niet-woningen 70 34 323 

  

  

Waardebepaling    

Te waarderen woningen 28.379 8.876 10.541 

Te waarderen niet-woningen 3.412 1.166 1.523 

    

Heffingen (o.b.v. aangiftes)    

Aangifte Rioolheffing (extra) nvt 105 100 

Aangiftes Toeristenbelasting 34 nvt 81 

Aangiftes Hondenbelasting 1.350 nvt 277 

Aangiftes Forensenbelasting 5 nvt 14 

Aangiftes Marktgelden Financiën 280 nvt 

BIZ-bijdrage nvt nvt nvt 

Reclamebelasting nvt nvt nvt 

Leges Financiën 1.100 nvt 

Lijkbezorgingsrechten, begraafplaatsrechten Financiën 415 nvt 
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Gebeurtenissen per bron Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Parkeerbelasting Financiën 3.000 nvt 

Precariobelasting Financiën 160 nvt 

Roerende-zaakbelasting obj.gebonden 175 nvt 

Baatbelasting nvt nvt nvt 

Binnenhavengelden/liggelden Financiën 5 nvt 

    

Invordering    

Retourpost 100 100 50 

Verzoeken betalingsregeling 100 20 150 

Verzoeken kwijtscheldingen 900 550 293 

Te verwerken storno's (handmatig) 4.500 850 631 

Verzoeken en/of intrekkingen AIC 2.000 10 400 

Te verwerken onduidelijke betalingen per bank/kas nb 40 250 

Oninbaar verklaringen  110 80 82 

Administratief beroep kwijtscheldingen 20 20 10 

    

Verstuurde herinneringen nvt 2.000 1.500 

Verstuurde aanmaningen 2.250 1.050 900 

Verstuurde dwangbevelen per post 1.150 600 500 

Verstuurde dwangbevelen op locatie 200 nb 250 

Uitgevoerde beslagleggingen 10 0 61 

Faillissementen en WSNP  nb nb nb 

Tabel 15: Gebeurtenissen per bron 

 

Huidige kosten en FTE Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 

Kosten    

Salariskosten 742.451 229.207 260.399 

Inhuur 217.706 5.000 105.786 

ICT-kosten (applicaties) 102.906 41.100 79.336 

Druk- verzendkosten 15.669 13.000 15.500 

Proceskosten 33.147 3.300 15.000 

    

Doorbelaste overheadkosten  607.110 165.680 185.664 

    

FTE    

Uitvoering 10,39 3,69 3,4 

Applicatiebeheer 1 0,2 0,15 

Management 1 0,2 0,2 

Tabel 16: Huidige kosten en FTE 
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12.2 Normering uitvoerende taken 

Normeringen uitvoering Belastingen en WOZ 

Bronleverancier Input of 
Output 

Uitvoering Gebeurtenis Aantal 
per 
dag 

Activiteiten 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Aan- en/of verbouw bestaande bouw 35 Verwerken objectgegevens en 
kenmerken 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Nieuwbouw 25 Opvoeren objecten inclusief 
kenmerken 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Sloop 35 Verwerken/beëindigen 
objectgegevens en kenmerken 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Bodemverontreiniging 10 Opvoeren objectkenmerken, 
waardebepaling toetst gevolgen 
waarde 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Illegale bouw 30 Opvoeren (deel)objecten inclusief 
kenmerken 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Ontheffing/vrijstellingen Wet Ruimtelijke Ordening 30 Bijhouden objectkenmerken 

Bouw en woningtoezicht (vergunningen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Vergunningsvrije bouw 30 Opvoeren (deel)objecten inclusief 
kenmerken 

BRK (Kadaster) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Eigenarenwisseling 30 Toetsen objectafbakening en 
versturen (verkoop)inlichtingen 

BRK (Kadaster) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Perceelvernummeringen 30 Toetsen objectafbakening en 
bijhouden kenmerken 

BRP (GBA) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Verhuizingen Autom. Toetsen uitval vanuit aut. 
koppeling BRP-Belastingen 

BRP (GBA) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Inschrijvingen Autom. Toetsen uitval vanuit aut. 
koppeling BRP-Belastingen 

BRP (GBA) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Overlijdens Autom. Toetsen uitval vanuit aut. 
koppeling BRP-Belastingen 

BRP (GBA) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Geboortes Autom. Toetsen uitval vanuit aut. 
koppeling BRP-Belastingen 

NHR (KvK) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Vestigingen (gebruikers van niet-woningen) 30 Toetsen objectafbakening en 
versturen (huur)inlichtingen 
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Normeringen uitvoering Belastingen en WOZ 

Bronleverancier Input of 
Output 

Uitvoering Gebeurtenis Aantal 
per 
dag 

Activiteiten 

NHR (KvK) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Vertrek (gebruikers van niet-woningen) 30 Toetsen objectafbakening en 
versturen (huur)inlichtingen 

NHR (KvK) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ en 
Invordering 

Faillissementen (gebruikers van niet-woningen) 30 Toetsen objectafbakening en 
versturen (huur)inlichtingen 

NHR (KvK) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Naam- en adreswijzigingen (gebruikers van niet-woningen) 30 Toetsen objectafbakening en 
versturen (huur)inlichtingen 

BAG Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Adressenbesluiten 50 Adres koppelen aan WOZ-object 
(adresaanduiding) 

BAG Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Statuswijzigingen 25 Verwerken objectgegevens en 
kenmerken, evt. inwinnen 
inlichtingen 

BAG Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Koppeling BAG-WOZ 50 Koppelen verblijfsobject/pand 
aan WOZ-(deel)object (nieuwe 
gevallen) 

Grondzaken Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Bestemmingswijzigingen 20 Opvoeren/aanpassen 
objectgegevens en kenmerken 

Grondzaken Input Waardebepaling Gronduitgifteprijzen   Bijhouden van marktgegevens 
grondprijzen (eenmalig per jaar) 

Inlichtingen inwinnen (aanschrijvingen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Huurinlichtingen verwerken 20 Toetsen objectafbakening en 
registratie van diverse 
objectgegevens inclusief 
(huur)prijzen 

Inlichtingen inwinnen (aanschrijvingen) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Verkoopinlichtingen verwerken 20 Toetsen objectafbakening en 
registratie van diverse 
objectgegevens inclusief 
(verkoop)prijzen 

Nutsbedrijven Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Afvalbedrijf (indien van toepassing, o.a. Diftar) Autom. Koppelen administratie 
afvalbedrijf met belastingen t.b.v. 
aantal ledigingen 

Nutsbedrijven Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Waterbedrijf (indien van toepassing, Waterverbruik) Autom. Koppelen administratie 
waterbedrijf met belastingen 
t.b.v. aantal m3 verbruik water 
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Normeringen uitvoering Belastingen en WOZ 

Bronleverancier Input of 
Output 

Uitvoering Gebeurtenis Aantal 
per 
dag 

Activiteiten 

Nutsbedrijven Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Energiebedrijf (indien van toepassing, algemene 
inlichtingen) 

Autom. Koppelen administratie 
energiebedrijf met belastingen 
t.b.v. gebruikers 

Bezwaar Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ en 
Waardebepaling 

Waarde en objectafbakening 6 Inclusief inboeken, waardetoets 
en uitspraak (woning 8 en niet-
woning 4 p/dag) 

Bezwaar Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Tenaamstellingen 15 Inclusief inboeken, toets en 
uitspraak 

Bezwaar Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Overige heffingen 15 Inclusief inboeken, toets en 
uitspraak 

Beroep Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ WOZ en Heffingen 0,6 Inclusief inboeken, toets, 
taxatierapport en uitspraak 

Subject/objectwijzigingen (geen bezwaar) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Naam- en adreswijzigingen  30 Aanpassing NAW gegevens 

Subject/objectwijzigingen (geen bezwaar) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Wijziging invorderingsgegevens 80 Aanpassingen bankgegevens 

Subject/objectwijzigingen (geen bezwaar) Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Wijziging in (deel)objectgegevens 30 Toetsen objectafbakening en 
bijhouden kenmerken 

Subjectgebonden/overige heffingen Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Aangiftes overige heffingen opvoeren belastingplicht 30 Ad-hoc aanslagen (nieuwe feiten) 

Subjectgebonden/overige heffingen Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Afmeldingen overige heffingen afvoeren belastingplicht 30 Afmelding belastingplicht door 
belanghebbende 

Rioolbeheer Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Wijzigingen aan het rioolnetwerk (aansluitingen) 100 Indien van toepassing aanmaken 
belastingplicht Rioolheffing bij 
nieuwe aansluitingen 

Verzoeken belanghebbenden Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Taxatieverslagen, kopie beschikking etc. 100 Vervaardigen en versturen 
taxatieverslag/beschikking na 
aanvraag 

Terugmeldingen afnemers Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ Aanpassingen brongegevens in gemeente 20 Verwerken objectgegevens en 
kenmerken, evt. inwinnen 
inlichtingen 

Verordeningen Input Gegevensbeheer Belastingen/WOZ en 
Applicatiebeheer 

Aanpassingen parameters en hefmodellen (tarief etc.) n.v.t. Na vaststelling verordeningen, 
evt. parameters/hefmodellen 
aanpassen 
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Normeringen uitvoering Belastingen en WOZ 

Bronleverancier Input of 
Output 

Uitvoering Gebeurtenis Aantal 
per 
dag 

Activiteiten 

Waarderen woningen Output Waardebepaling Beheren waarderingsmodel en taxaties 250 Toetsen en aanpassingen model 
inclusief geautomatiseerd 
waardebepalen 

Waarderen niet-woningen Output Waardebepaling Beheren waarderingsmodel en taxaties 50 Toetsen en aanpassingen model 
inclusief geautomatiseerd 
waardebepalen 

Marktanalyse woningen Output Waardebepaling Beheren waarderingsmodel en taxaties 30 Analyse en verwerken 
verkoopcijfers (incl. vraagprijzen) 

Marktanalyse niet-woningen Output Waardebepaling Beheren waarderingsmodel en taxaties 20 Analyse en verwerken 
verkoop/huurcijfers (incl. 
vraagprijzen) 

Aanslag Output Applicatiebeheer Vervaardigen van aanslagen en beschikkingen (kohieren) Autom. Vervaardigen van bulk- en 
nakohieren 

Retourpost Input Gegevensbeheer 
Invordering/Belastingen 

Afhandeling retourpost 20 Toetsen en verwerken gevolgen 

Verzoek kwijtscheldingen Input Gegevensbeheer Invordering Toetsen kwijtscheldingen (handmatig) 15 Inclusief inboeken, toets en 
beslissing 

Verzoek betalingsregelingen Input Gegevensbeheer Invordering Aanvragen betalingsregelingen 40 Toetsen en doorvoeren aanvraag 

Aanvragen/stop AIC Input Gegevensbeheer Invordering Aanvragen en stops aut. incasso 70 Toetsen en doorvoeren 
aanvraag/stop 

Storno's Input Gegevensbeheer Invordering Beoordelen en verwerken van storno's 30 Vervolgstappen nemen 
uitgevallen inningen 

Onduidelijke en/of kasbetalingen Input Gegevensbeheer Invordering Beoordelen en verwerken (koppelen) betalingen 30 Koppelen betaling aan vordering 

Restituties (n.a.v. bezwaar/ontheffing) Output Applicatiebeheer Terugbetalingen aan belanghebbende Autom. Toetsen uitval vanuit aut. 
restitutie/biljet 

Versturen herinneringen Output Applicatiebeheer Indien van toepassing vervaardigen van herinneringen 1000 Toetsen uitval vanuit aut. 
restitutie/biljet 

Versturen aanmaningen Output Applicatiebeheer Vervaardigen van aanmaningen 400 Toetsen uitval vanuit aut. 
restitutie/biljet 

Versturen dwangbevelen Output Applicatiebeheer Vervaardigen dwangbevelen per post 400 Toetsen uitval vanuit aut. 
restitutie/biljet 
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Normeringen uitvoering Belastingen en WOZ 

Bronleverancier Input of 
Output 

Uitvoering Gebeurtenis Aantal 
per 
dag 

Activiteiten 

Betekenen dwangbevelen Output Gegevensbeheer Invordering 
(deurwaarder) 

Vervaardigen van dwangbevel (exploot) en laten betekenen 30 Betekenen dwangbevel (op 
locatie) 

Beslagleggingen Output Gegevensbeheer Invordering 
(deurwaarder) 

Opstarten en uitvoeren beslagleggingsprocedure 8   

Oninbaar verklaringen Output Gegevensbeheer Invordering Openstaande posten die conform beleid oninbaar verklaard 
kunnen worden 

20 Toetsen en doorvoeren oninbaar 
verklaring 

Algemene ondersteuning Input Gegevensbeheer 
Belastingen/WOZ/Invordering 

Algemene ondersteuning o.a. veldopnames, 
mutatiedetectie, controle leegstand etc. 

80 Veldopnames, mutatiedetectie, 
leegstand, controle 
objectkenmerken etc. 

Achterblijvende functie/taken Input Accountmanagement/Regiefunctie Afstemming 
beleid/accountmanagement/P&C/Kwaliteitsbewaking/regie 
bij gemeente 

    

Tabel 17: Normering uitvoerende taken 
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12.3 Architectuurplaatje (applicaties) 

12.3.1 Stichtse Vecht 

 
Figuur 3: Architectuurplaatje Stichtse Vecht
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12.3.2 Weesp 

 
Figuur 4: Architectuurplaatje Weesp
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12.3.3 Wijdemeren 

 
Figuur 5: Architectuurplaatje Wijdemeren


