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Vragen Aanslagbiljet en WOZ-beschikking 

 

Eind februari heeft Gemeente Renkum het Aanslagbiljet en WOZ-beschikking aan inwoners 

verstuurd. Op de achterzijde van de verstuurde brief is een bankrekeningnummer vermeld voor 

inwoners die niet via automatische incasso willen betalen; dit rekeningnummer is echter niet 

correct; het is een niet bestaand rekeningnummer waar digitaal geen geld naar kan worden 

overgemaakt. Op de voorzijde van de brief is een ander – correct – rekeningnummer vermeld.  

 

Gemeente Renkum heeft vervolgens op 1 maart een brief verstuurd waarin inwoners op deze fout 

wordt gewezen. Onze fractie heeft voorbeelden van inwoners die wél de foutieve eerste brief, maar 

níet de correctiebrief hebben ontvangen.  

 

Daarnaast ontving een groep inwoners eind februari een uitstelbrief met de mededeling dat de 

WOZ beschikking nog niet gereed is. Deze inwoners ontvangen de beschikking pas later in maart.  

 

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen aan het college: 

 

1. Hoeveel Aanslagbiljetten zijn er in totaal verstuurd en op hoeveel is het foutieve 

rekeningnummer vermeld?  

2. Aan hoeveel inwoners is de correctiebrief van begin maart verstuurd? Oftewel: zijn alle 

inwoners correct geïnformeerd? 

3. Hoeveel ‘uitstelbrieven’ zijn er verstuurd en wanneer ontvangen de betreffende 

inwoners hun Aanslagbiljet? 

4. Op welke manier gaat de gemeente om met inwoners die door de ontstane 

onduidelijkheden mogelijk te laat betalen, waardoor de vervaldatum wordt 

overschreden? 

5. Is het deels te laat gereed zijn van de WOZ beschikking en het versturen van het 

verkeerde rekeningnummer een specifiek Renkums voorval, of ook voorgekomen bij de 

andere twee gemeenten die gebruik maken van uitvoeringsorganisatie ‘De Connectie’, 

Rheden en Arnhem? 

6. Waarom is een deel van de Renkumse WOZ beschikkingen verlaat? Zijn daar 

technische, procedurele of werkdruk oorzaken voor aan te wijzen?  

7. Wat heeft de uitstelbrief en de herstelactie rondom het verkeerde rekeningnummer 

gekost? Graag een specificatie van papier en enveloppen, printen, porto en personele 

uren.   

8. Zijn er procedures voor het controleren van uitgaande post naar inwoners -al dan niet 

via De Connectie-  en ziet het college redenen om die procedures aan te scherpen, 

zodanig dat inwoners kunnen rekenen op correcte informatie vanuit hun gemeente? 

 

Wij rekenen op een spoedige beantwoording.  

 

Namens GemeenteBelangen, Paul Janssen, raadslid 


