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Geachte raadsleden, 

 
In uw vergadering van Beraad & Advies Algemeen op 2 juni 2014 is de conceptbegroting 2015 
van het SVHW besproken. In deze vergadering zijn een aantal vragen gesteld waarvan wij 
hebben toegezegd hierop schriftelijk te reageren. Met deze brief ontvangt u de antwoorden op 
de onderstaande door u gesteld vragen. De vragen 1 tot en met 3 zijn aan het SVHW 
voorgelegd, de antwoorden van het SVHW zijn door ons integraal overgenomen in deze brief. 
 
1. Bezwaren       
a. Hoeveel bezwaren zijn er in totaal binnengekomen voor Albrandswaard; 

Antwoord: 
WOZ bezwaren 2013: 369 stuks 
Overige bezwaren 2013: 102 stuks 
Verzoekschriften 2013: 266 stuks 
WOZ bezwaren 2014: 179 stuks 
Overige bezwaren 2014: 44 stuks 
Verzoekschriften 2013: 71 stuks 

 
b. Hoeveel hiervan zijn er aangeleverd van een bemiddelingsbureau; 

Antwoord: 
Opmerking vooraf: bij de beantwoording van deze vraag wordt door het SVHW ervan 
uitgegaan dat met bemiddelingsbureau een no cure no pay bureau bedoeld wordt. 
Aantal 2013: 55 stuks 
Aantal 2014: p.m. 

 
c. Hoeveel zaken zijn er gerechtelijke procedure gegaan? 

Antwoord: 
Aantal 2013: 6 stuks 
Aantal 2014: 0 stuks 
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d. Wat is de aard van de bezwaren en is hier een lijn in te herkennen? 

Antwoord: 
Veelal wordt de WOZ waarde betwist. Dit is terug te voeren naar de jaarlijkse 
herwaardering, de invoering van de TIOX methode voor niet-woningen in 2013 en de inzet 
van no cure no pay bureaus (landelijk beeld). 

 
e. Hadden de bezwaren in het proces voorkomen kunnen worden in het proces? 

Antwoord: 
185 WOZ bezwaren 2013 zijn gegrond verklaard (= 51%). Deze dossiers zijn uiteraard als 
lessons learned meegenomen in het proces van herwaarderen. 

 
2. Is de uitbreiding van 3,5 fte eerder in het AB besproken? Wat heeft onze vertegenwoordiger 
daarover opgemerkt? 

Antwoord: 
De uitbreiding is niet als zodanig besproken in het AB. Wel is er een verkennend overleg 
geweest in het AB over kosten en bekostiging, waarbij als algemene tendens is afgesproken 
dat er geen behoefte is aan een verbijzondering van kosten. Door de leden is de voorkeur 
uitgesproken om te blijven werken met een zo algemeen mogelijk kostenmodel. Daarom ligt 
er geen specifiek voorstel op tafel maar een generiek voorstel. 

 
3. Onvoldoende argumentatie voor de uitbreiding 3,5 fte, kan het SVHW dit verder toelichten? 

Antwoord: 
In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2015, gedateerd 12 mei 2014, kenmerk 
2014/760 is uitleg gegeven over versterking van de formatie voor het jaar 2015. Als 
aanvulling hierop het volgende.  
SVHW heeft lang gewerkt met een grote post voor de kosten van inhuur. Deze kostenpost 
wordt thans flink gereduceerd door het aanstellen van vaste bekwame eigen medewerkers. 
Dit proces wordt gedurende de jaren 2013 en 2014 uitgevoerd. 
Afgelopen jaar 2013 is bijzonder veel inhuur geweest om te kunnen voldoen aan o.m. de 
eisen van de Waarderingskamer. Daarin zijn we geslaagd door een bovenmatige 
inspanning in 2013. 
Voor de komende jaren zijn er de nodige nieuwe eisen voorzien die vragen om meer 
kwaliteit, actualiteit en menskracht. SVHW is namens zijn deelnemers verplicht actief te 
participeren in de landelijke Basisregistraties. De BAG is al voor een deel actief, de 
komende maanden/jaar zullen ook de landelijke voorziening WOZ en de basisregistratie 
Kadaster operationeel worden. Aan alle basisregistraties hebben wij permanent onze 
inhoud kwalitatief en actueel te leveren. Alle deelnemers hebben een groot belang bij een 
adequate bezetting voor deze werkzaamheden. Hierin valt niet te kiezen, we zullen voor al 
onze deelnemers de gevraagde kwaliteit en actualiteit moeten leveren. Daarnaast vraagt 
deze landelijke uitwisseling ook om kwaliteit en continuïteit op het gebied van ICT. 
Verder zal de Wet op de gemeenschappelijke regelingen veranderen waardoor wij sneller 
en actueler moeten zijn qua informatieverstrekking naar onze deelnemers. Dit heeft ook 
gevolgen voor onze vorm van rapportages. 
Vorenstaande ontwikkelingen vragen om een versterking van de formatie. De exacte 
invulling zal in de loop van het 2e halfjaar zich verder uitkristalliseren. 
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Gelet op vorenstaande is u voorgesteld akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van 
de deelnemersbijdrage. In het meerjarig perspectief zien wij geen verder oplopen van de 
kosten. 
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u akkoord kunt gaan met de beperkte verhoging van 
de bijdrage. Wij kiezen er duidelijk voor om aan de voorkant te onderkennen dat er behoefte 
is aan een geringe personele uitbreiding. Qua beeld van kosten voor de deelnemers zijn wij 
ook met de voorgestelde verhoging nog steeds de belastingsamenwerking tegen de laagste 
kosten. 

 
4. Is deze zienswijze van te voren afgestemd met andere gemeenten of heeft alleen 
Albrandswaard deze zienswijze? 

Antwoord: 
Wat betreft uw vraag om inzicht te krijgen in de reactie van andere deelnemers, hebben wij 
bij de deelnemers geïnventariseerd hoe zij gaan reageren op de concept begroting. Niet alle 
deelnemers hebben hierop gereageerd of hadden al een concrete besluitvorming voor 
handen. De voorlopige uitkomst van de inventarisatie is dat het Waterschap Hollandsche 
Delta en in ieder geval 4 gemeenten een zienswijze indienen met betrekking tot de 
voorgestelde uitbreiding van de formatie. Door 2 andere gemeenten zal een zienswijze 
worden ingediend op andere gronden, met name dat door het SVHW de nul-lijn niet wordt 
gehanteerd. De besluitvorming hierover op de vergadering van het algemeen bestuur zal 
afhangen van het aantal aanwezige bestuurders. Wanneer alle bestuurders van de 
deelnemers die een zienswijze indienen aanwezig zijn, is de kans groot dat er toch een 
meerderheid zal zijn, met name omdat het Waterschap bij besluitvorming 6 stemmen heeft. 

 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


