SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 6 april 2017.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Hanny van Doorn namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Onroerende zaakbelasting woningen 2017.
Het college wordt verzocht de volgende aanvullende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Als de gemeenteraad bij de berekening van het OZB-tarief 2017 is uitgegaan van de waardeontwikkeling van woningen, gebaseerd op de verkoopcijfers tot 1 januari 2016, waarom heeft BghU de
WOZ-waarde van woningen vastgesteld op basis van verkoopprijzen van woningen ook van na 1 januari 2016?
2. Bent u met ons van mening dat BghU hiermee in strijd handelt met het principe dat uitsluitend de
toestand per 1 januari 2016 bepalend is en dat iedere wijziging na deze datum geen invloed mag hebben op de hoogte van de heffing?
Toelichting:
Uw antwoorden op onze eerdere schriftelijke vragen geven ons nog geen verklaring over de enorme en
zorgelijke opwaartse uitschieters bij een aantal OZB-aanslagen 2017. Deze belasting wordt geheven
naar de WOZ-waarde van woningen. Deze WOZ-waarde stijgt de laatste paar jaar sterk. Bij een ongewijzigd OZB-tarief zou dat een belastingverhoging voor de huiseigenaren betekenen. Om die lastenverzwaring te voorkomen heeft de gemeenteraad op 15 december 2016 besloten het OZB-tarief te
verlagen met een percentage dat gelijk staat aan de gestegen waardeontwikkeling van de woningen.
Deze waardeontwikkeling is gebaseerd op de verkoopcijfers tot 1 januari 2016.
Waarom heeft BghU in afwijking daarvan de WOZ-waarde van een flink aantal woningen vastgesteld
op basis van verkoopprijzen van woningen ook van na 1 januari 2016? Wellicht verklaart dit een belastingverhoging oplopend tot zelfs 38,5%. De verkoopcijfers na 1 januari 2016 zijn immers hoger dan
waar de gemeenteraad rekening mee heeft gehouden. Op enkele locaties zelfs fors hoger.
De OZB is een zogenaamde “tijdstipsbelasting”, waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend
is. Deze datum is de waarde peildatum zoals die door de Wet WOZ wordt voorgeschreven. Iedere wijziging na deze datum heeft geen invloed op de hoogte van de heffing. In tegenstelling tot de handelwijze van de gemeenteraad, achten wij de handelwijze van de BghU hiermee strijdig.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Hanny van Doorn
Raadslid Houten.

