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Uw kenmerk: CU-SGP vragen OZB Contact: Rob van der Stoel  

  Emailadres:r.v.d.stoel@albrandswaard.nl  

  Datum: 7 mei 2019  

    

Betreft: Beantwoording vragen fractie CU-SGP over OZB tarieven. 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 57368 over de abusievelijk fout in rekening gebrachte 
tarieven OZB, heeft de fractie CU-SGP de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld. 

 

TOELICHTING 

Vraag 1: Sinds wanneer is het bekend, duidelijk geworden dat de oude tarieven van 2018 in 2019 zijn 

doorgevoerd?  

In de week van 18 maart 2019 is het ons bekend geworden door een melding van een attente 

inwoner. 

Uiteraard zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan om de fout te herstellen. Ook hebben we 

onderzocht wat de oorzaak is. We willen natuurlijk niet dat het nog een keer gebeurt. Samen met 

uitvoerder SVHW hebben we een herstelplan uitgewerkt..  

 

Vraag 2: Wat worden de extra kosten van het SVHW wanneer de tarieven aangepast worden 

vastgesteld? (er dienen nieuwe aanslagen te worden opgemaakt en verstuurd) 

De extra kosten die SVHW in rekening brengt bedragen € 10.625,- 

 

Vraag 3: Is er overwogen om de tarieven te handhaven zoals ze zijn vastgesteld in de verordening? 

Waarom wel? Waarom niet? 

Nee, we hebben direct het standpunt ingenomen om de vergissing te herstellen op korte termijn. Wij 

vinden dat het raadsbesluit dat bij de begrotingsvaststelling over de tarieven is genomen moet worden 

uitgevoerd en dat niet een abuis leidraad is voor overheidshandelen. De burger heeft recht op een 

betrouwbare overheid die bij vergissingen de burger snel en volledig informeert en de herstelacties zo 

snel mogelijk in gang zet. Wij zijn van mening dat de nu gekozen oplossing het meest helder en 

transparant is voor de burger en het minst inbreuk doet aan een consistent beleid omtrent de OZB. 

 

Vraag 4: Is er een mogelijkheid om de verlaging van de OZB voor 2020 door te voeren en het nu de 

teveel opgelegde OZB te reserveren voor 2020? Waarom wel? Waarom niet? 

Die mogelijkheid is er maar de administratieve verwerking ervan in het lopende boekjaar is complexer 

dan het uitvoeren van de herstelactie. 



 

CONSEQUENTIES 

Na vaststelling door de Raad van de correcte verordening/tarieven zal SVHW de foutieve aanslagen 

corrigeren. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 


