
 
Aan:  college van Burgemeester en wethouders 

Van:  fractie ChristenUnie-SGP en SP 

Betreft:  vragen over GBLT en WOZ-waarde 

 

Geacht College, 

 

In de afgelopen informatieronde hebben we een aantal vragen gesteld over de gemeenschappelijke 

regeling ‘Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn’ (GBLT). Daaruit is de toezegging door 

het college gedaan om te komen met een analyse van de klachten die over de belastinginning zijn 

binnengekomen in Leusden waarvan de uitvoering wordt gedaan door de GBLT.  

We zouden het mooi vinden als deze analyse tegelijk wordt meegestuurd met de beantwoording van 

deze vragen. 

 

Tijdens de informatiemarkt was er een inwonerstafel met het onderwerp ‘WOZ-waarde’. De betreffende 

inwoner had een analyse gemaakt van de WOZ-waardes door de tijd heen. Betreffende stukken zijn in 

‘GO’ te vinden bij de datum van 24 mei. We hebben een aantal vragen n.a.v. het gesprek met deze 

inwoner. 

1. De WOZ-waarde van de woning wordt bepaald door referentieadressen van gelijkwaardige 

woningen die in de afgelopen tijd zijn verkocht. Is het zo dat de  verkoopwaarde van de woning 

zelf nooit als norm genomen? Zo ja waarom wordt dat niet gedaan als de woning kort geleden 

nog in andere handen is overgegaan? 

De inwoner constateert dat de WOZ-waarde van de woning nogal fluctueert. Een vergelijking van een 

aantal woningen in het jaar 2016 t.o.v. 2017  levert een verschil op in WOZ-waarde van 14 -28 % (€ 

30.000 – € 68.000).   

2. Hebt u een verklaring voor deze grote verschillen? 

3. Komt dit beeld overeen met andere straten/wijken in Leusden? 

De inwoner gaf in het gesprek aan dat het verschil in OZB ‘tientjeswerk’ is, maar dat de fluctuaties voor 

de inkomstenbelasting wel grote gevolgen heeft.  

4. Bent u het met deze conclusie eens? 

5. Zijn hier meer klachten over binnengekomen in Leusden? 

De inwoner stuurde een grafiek mee waaruit blijkt dat de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde in 

2017 t.o.v. 2016 4,2 % is. De bron hiervan is het CBS, kadaster. 

6. Kunt u het verschil verklaren tussen de hoge stijging uit het voorbeeld en deze gemiddelde 

stijging in Leusden? 

7. Zijn er gemeenten binnen GBLT of daarbuiten die het gemiddelde percentage gebruiken voor de 

stijging van de WOZ-waardes? 

8. Hebt u overwogen om deze norm als uitgangspunt te nemen en de herijking van de WOZ-

waarde per woning te doen op het moment van verkoop?  



9. Zou zo’n regeling uitvoerbaar zijn, los van het eventuele politieke draagvlak? 

10. Welke nadelen zou zo’n systeem met zich mee brengen? 

11. Zijn er andere mogelijkheden te bedenken om de fluctuaties van de WOZ-waardes te beperken?  

 

De belastinginning wordt nu een aantal jaren door de GBLT gedaan. De aanleiding om het als gemeente 

Leusden niet meer zelf te doen was onder andere de kostprijs. Door het uit te besteden werd het een 

stuk goedkoper. Echter door de jaren heen heeft er regelmatig een prijsverhoging plaatsgevonden. 

12. Is het argument van een lagere kostprijs nog steeds een goed argument om het niet weer in 

eigen beheer uit te voeren? 

13. Bent u als college tevreden over de uitvoering van de GBLT? 

14. Via onze contacten in Leusden en een oproep via facebook kregen we een aantal kritische 

reacties dat de GBLT het lastig vindt om goed in te spelen over klachten die er zijn over de 

hoogte van de aanslag, verhuizingen en andere afwijkingen. Herkent u dit signaal en zo ja wat 

gaat u hiermee doen? 

15. Ziet u de kostprijs verder stijgen van de uitvoering van de GBLT los van de eventuele indexering? 

16. Zo ja, waardoor wordt dit veroorzaakt? 

17. We hebben begrepen dat er ook rechtszaken worden gevoerd over de hoogte van de WOZ-

waarde in Leusden. Kunt u aangeven hoeveel dit zijn in de afgelopen 5 jaar en welke kosten dat 

met zich mee heeft gebracht.  

18. Wordt er geleerd van deze zaken, zodat er zo weinig mogelijk rechtszaken worden gevoerd over 

deze waardes? Kunt u daar een voorbeeld van geven? 

19. Bent u het met ons eens dat we als gemeente verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van 

belastinginning en een correcte klachtenafhandeling naar de inwoners? 

 

We realiseren ons dat we veel vragen hebben gesteld en dat dit veel werk oplevert voor de ambtenaren. 

Toch leek het ons goed om dit dossier een keer goed te belichten daar er vanuit de inwoners kritiek 

wordt geuit. Als fracties nemen we deze kritiek graag serieus, daar we als gemeente verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van deze belastinginning. Dat het wordt uitgevoerd door de GBLT doet daar wat 

ons betreft niets aan af. 

 

Vriendelijk groetend namens de fracties van SP en ChristenUnie-SGP, 

 

 

 

Annet Belt      Jan Overweg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


