Van: Bartholome, Riet (Simpelveld) [mailto:R.Bartholome@simpelveld.nl]
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 12:08
Aan: Bartholome, Riet (Simpelveld)
Onderwerp: Motie gemeente Simpelveld inzake proceskosten WOZ-bezwaren

Beste heer, mevrouw,
Ter kennisname bijgevoegde motie van de raad van de gemeente Simpelveld over de proceskosten
naar aanleiding van WOZ-bezwaren.
Ik verzoek u deze email ter kennisname door te zetten naar het college en de raad.
Vriendelijke groet,

Mevr. R. (Riet) Bartholomé
Managementsecretaresse afdeling Leefomgeving
Medewerkster Griffie

: 045 544 83 77 | : r.bartholome@simpelveld.nl
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Simpelveld
Motie
Onderwerp: Proceskosten naar aanleiding van Raadsvoorstel 7.27 BsGW, begroting
2019 en meerjarenbegroting 2019-2023

De raad van de gemeente Simpelveld in vergadering bijeen op 7 juni 2018.
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
• De proceskosten naar aanleiding van WOZ-bezwaren - door het afschaffen van
een zogenaamde Fierensdrempel - vanaf 2014 flink zijn toegenomen.
• Er in de toekomst wellicht extra proceskosten gaan ontstaan als gevolg van de
Fiscale Vereenvoudigingswet.
• De zogenaamde WOZ-bureaus een bovenmatige vergoeding ontvangen in de
proceskostenregeling.
Overwegende dat:
• De waarderingsmethodiek WOZ door de jaren heen sterk verbeterd is en een
realistisch beeld geeft van de werkelijke waarde.
• Alleen de WOZ-bureaus ECFIT gebaat zijn met de huidige regelgeving.
• Deze proceskosten zwaar drukken op de begroting van het BsGW en direct ook
een negatieve invloed hebben op de uitgaven van de aangesloten gemeenten.
Verzoekt het college :
• De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken over te
gaan tot herinvoering van een drempel of een andere mogelijkheid te overwegen
om bovenmatige vergoedingen voor proceskosten te beperken.
• Een afschrift van deze motie tevens onder de aandacht te brengen van de Tweede
Kamer, VNG, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en andere Nederlandse
gemeenten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Robert Honings, fractievoorzitter

Jo Ernes, fractievoorzitter
Marjo Brouns
Mariska Werrijt
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