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Geachte raadsleden,

In de commissievergadering van 18 mei 2021 is een aantal toezeggingen gedaan naar 
aanleiding van de kadernota en de begroting 2022 van BsGW.

1. Een overzicht van het aantal ingediende bezwaren WOZ en hoeveel bezwaren zijn 
gehonoreerd:
Uit de URAP 4e kwartaal BsGW (stand januari 2021):
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De trend in toename is ook landelijk zichtbaar, zowel qua toename van het totaal 
aantal ingediende bezwaren (+ 47%) als het feit dat steeds meer burgers en 
bedrijven gebruik maken van een NCNP-bureau of andere gemachtigden (40,4% 
t.o.v. 34,4%). Dit blijkt ook uit de laatste cijfers van de Waarderingskamer.

2. De oplegnotitie bij de kadernota 2020 (ondernomen acties door BsGW ). 
Zie bijlage 1

3. Het dashboard m.b.t. proceskosten (hoe doet BsGW het in vergelijking met andere 
belastingsamenwerkingen). 
Zie bijlage 2

4. Het antwoord op de vraag of BsGW hogere proceskosten per object heeft in 
vergelijking tot andere belastingsamenwerkingen:
In de Factsheet WOZ benchmark 2019 die is bijgevoegd als bijlage 2 geeft de BsGW 
dit zelf wel aan. Maar dit geeft een wat vertekend beeld:
BsGW 2,67 
Grootteklasse > 200.000 1,55
Verschil  >72%
Op de site wordt door de waarderingskamer bij de benchmark echter aangeven dat 
de proceskosten door de meeste gemeenten en samenwerkingsverbanden niet zijn 
opgegeven. Dit getal is daarom niet echt representatief voor de hoogte 
proceskosten. Conclusie kan wel zijn dat de (totale) gemiddelde kosten per object 
bij Grooteklasse > 200.000 hoger is dan 17,36 en BsGW per saldo dus goedkoper 
is.

Met vriendelijke groet,

Miriam Andringa
Afdelingshoofd Financiën & Control

Bijlagen : Bijlage 1: De oplegnotitie bij de kadernota 2020  onderdeel 
ondernomen acties door BsGW 
Bijlage 2: Het dashboard m.b.t. proceskosten


