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Schríftelijke vragen aanslagbiljet/woz-beschikking

19 MRT 2021

Geachte fractie HulstPLUS,
Naar aanleiding van uw schríftelijk ingediende vragen inzake de gevolgen van de
coronacrisis geven wij u onderstaand een toelichting.
Wat is de meeropbrengst van de belastingen WOZ eigenaren over 2021?
Op dit moment is er nog geen zicht op een meeropbrengst daar waar het OZB betreft. De
belastingaanslagen zijn inmiddels opgelegd doch eventuele neerwaartse waardecorrecties
zijn pas in de loop van 2021 bekend alsmede de hieraan verbonden gevolgen voor de OZBopbrengst. Vooralsnog wordt derhalve uitgegaan van de opbrengsten zoals deze zijn
opgenomen in de nog niet zo lang geleden vastgestelde gemeentebegroting 2021.

Afdeling: Bedrijfsvoering

Onder verwijzing naar de aanleiding van de vragen kan nog worden opgemerkt dat de
ozb-tarieven tot stand komen op grond van de totale woz-waarde van alle binnen de
gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken. Dit onderverdeelt naar woningen en nietwoningen. De waardeontwikkeling van individuele onroerende zaken zijn niet
maatgevend voor de ozb-tarieven. Woningeigenaren die het niet eens zijn met de waarde
van hun woning hebben de gelegenheid om hiertegen in bezwaar en eventueel in beroep
te gaan. Het is niet wenselijk om via alternatieve wegen (ozb-teruggaaf) de
waardeontwikkeling teniet te doen, zonder dat hier een objectieve maatstaf/beoordeling
aan ten grondslag ligt.
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Is het College bereid deze meeropbrengst te verwerken in de tarieven voor 2022?
Bij de berekening van de ozb-tarieven voor een volgend jaar wordt uitgegaan van de
gerealiseerde opbrengst in het lopende jaar.
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Is het College bereid om de door de burgers betaalde betaalde precarioheffing aan Evides
via de aanslag van Sabewa te verrekenen over 2021 en voorgaande járen?
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Het college heeft deze bereidheid niet. Voor een dergelijke maatregel is geen financiële
dekking en gelet op de huidige onzekere financiële situatie acht het college een
dergelijke ingreep niet verantwoord.
Daarnaast ondermijnt het terugbetalen van precariobelasting aan inwoners de juridische
procedure welke momenteel aanhangig is. Aangezien gemeente Hulst namens de overige
Zeeuwse gemeenten de beroepsprocedure voert, acht het college een dergelijke stap
richting de collega-gemeenten daarnaast niet getuigen van verantwoorde wijze van
samenwerken. Het feit dat één van de overige 10 gemeenten de precariobelasting in
mindering brengt op het gecombineerde belastingbiljet doet hier niets aan af.
Wij hopen u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van tie gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,
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