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Geachte Raadsleden,

Op 8 september jI. berichtte de NOS via onder andere NOS.nl en het Journaal over gemeenten die
onvoldoende beeld hebben van de WOZ-waarde van huizen. In het artikel worden de gemeenten
Weesp en Wijdemeren met name genoemd1.

Op 6 september jI. ontvingen de drie gemeenten en BSWW een e-mail van de NOS met het verzoek
mee te werken aan het item. Namens de gemeenten heeft BSWW antwoord gegeven op vragen en
gemeld geen aanleiding te zien om voor camera te reageren.

In het artikel refereert de NOS aan een tussentijdse beoordeling in november 2017 op basis waarvan
Weesp en Stichtse Vecht één ster hebben gekregen.

In augustus 2017 heeft de Waarderingskamer een zogenoemde inspectie ter plaatse uitgevoerd op
basis waarvan inderdaad een negatief oordeel is gevormd over de kwaliteit van de bestanden van
BSWW. Vooral Weesp en Stichtse Vecht kwamen slecht uit de bus. Dit onderzoek, in combinatie met
de uitkomsten van het ‘rapport Bossert’ vormden de aanleiding om met de Waarderingskamer een
plan van aanpak tot verbetering op te stellen. Dit plan van aanpak is vertaald in de gewijzigde
begroting BSWW 2017 en 2018 waarmee uw raden hebben ingestemd. Het plan van aanpak is
inmiddels vrijwel volledig uitgevoerd.

In de inleiding van de gewijzigde begroting 2017 en 2018 verwijzen wij naar het oordeel van de
Waarderingskamer. Ook in de Raadsinformatiebrief van 22januari 2018 maken wij melding van de
geconstateerde kwaliteit. De rapporten van de Waarderingskamer zijn openbaar en eerder met uw
raden gedeeld2.

In februari 2018 heeft de Waarderingskamer een controle van de herwaardering van Stichtse Vecht en
Weesp uitgevoerd. De Waarderingskamer constateerde dat de kwaliteit van de herwaardering
aanzienlijk was verbeterd. Omdat er consistent gewaardeerd was, stemde de Waarderingskamer in
met het verzenden van de aanslagen. Het oordeel over Stichtse Vecht en Weesp werd gewijzigd in
twee sterren, gelijk aan Wijdemeren.

De Waarderingskamer voert eind september 2018 een nieuwe Inspectie ter plaatse uit. Het
onderzoeksrapport geeft dan een actueel beeld van de uitvoering van de Wet WOZ door BSWW. Dit

1 https://nos .nI/artikel/2249481 -tientallen-gem eenten-hebben-geen-goed-beeld-van-woz-waarde..
huizen.html
2 https://www.waarderingskamer.nl/nc/allebeoordelingen/gemeentepagina/belastingens~/

pagina 1 van 2



Gemeente Weesp

Suchtse
lLfechi:

Belastingen SWW

rapport zal een belangrijk document vormen voor de nieuwe partners om de belastingtaken te kunnen
overnemen. Wij informeren u zodra het rapport beschikbaar is.

De conclusie die de NOS trekt over de uitvoering van de Wet WOZ door Stichtse Vecht en Weesp was
juist, in relatie tot het belastingjaar 2017. De conclusies komen niet overeen met de uitvoering van het
belastingjaar 2018 én de voorbereiding van het belastingjaar 2019.

Omdat de basis van de berichtgeving gebaseerd is op verouderde informatie hebben wij geen
aanleiding gezien om inhoudelijk te reageren. Onze schriftelijke reactie voegen wij bij.

Reactie Belastingen Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren (BSWW) op de vragen van de NOS

Wat is jullie reactie op het oordeel van de Waarderingskamer?
Het oordeel is ten opzichte van 2017 verbeterd en sluit aan bij het verbeterplan waaraan wij werken.

Waar gaat het mis?
BSWW heeft een zeer hectische start gekend, waarbij problemen in de bedrijfsvoering en
automatisering niet bijdroegen aan de kwaliteit van de waardering. De Wet WOZ kan alleen adequaat
worden uitgevoerd als de gegevens op orde zijn. Na de oprichting van BSWW bleek dat onvoldoende
het geval.

Wat doen jullie om de situatie te verbeteren? Is er een verbeterprogramma opgesteld en is daarvoor
budget gereserveerd?
BSWW heeft in 2017 samen met de Waarderingskamer een plan van aanpak ter verbetering van de
uitvoering van de Wet WOZ opgesteld. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld. Dit jaar hebben wij de
Wet WOZ volgens de WOZ-tijdlijn uitgevoerd. Een groter deel van de waardes blijft bij het indienen
van bezwaar gehandhaafd. Dit toont aan dat de kwaliteit van de waardering is verbeterd.

Kunnen jullie een inschatting maken van het aantal inwoners dat te veel of te weinig betaalt?
Het oordeel van de Waarderingskamer kan niet worden vertaald in te veel of te weinig betaalde OZB.
De Waarderingskamer heeft ingestemd met het verzenden van de beschikking in 2018. Dat betekent
dat de waardering voldoende consistent is uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

etstuur van Belastingen SWW

F.0 --1 M.C. o dag
vo’rzitter secretari /directeur
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