
 

 

Pagina   1 van 16 

 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding 3 

2. Algemeen 3 

3. Noodmaatregelen coronacrisis 4 

4. Planning kohieren 5 

5. Kwaliteitseisen 6 

6. Klantcontacten 8 

7. Klachtencoördinator 9 

8. Bedrijfsvoering 10 

9. ICT 13 

10. Overzicht WOZ bezwaren 15 

Bijlage 1: Dashboard januari t/m december 2020 16 
 
 



 

 

Pagina   2 van 16 

 

  



 

 

Pagina   3 van 16 

 

1. Inleiding 

 

Deze rapportage van het 4de kwartaal 2020 informeert de deelnemers aan de GR Gemeentebelastingen 

Amstelland (verder: GBA) over de werkzaamheden, resultaten en ontwikkelingen van de uitvoeringsor-

ganisatie in dat kwartaal. Tevens geldt deze rapportage als jaarafsluiting 2020. 

In Bijlage 1 geven we in een dashboard per gemeente een inzicht in de relevante ontwikkelingen voor 

die gemeente. 

2. Algemeen 

 
In dit kwartaal hebben een vijftal ontwikkelingen extra aandacht en afstemming gevraagd: 

 
a. De noodmaatregelen vanwege de coronacrisis; 
b. De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften 2020; 
c. De ICT-projecten E-Gouw, 7R2 en najaarsrelease; 
d. Het anderhalve meter kantoor (AMK) en thuiswerkmogelijkheden; 
e. De omzetting inhoud naar gebruiksoppervlakte. 

 

a. Dit kwartaal werkte 90% van de medewerkers thuis. Helaas is er opnieuw een lockdown ingesteld 
die het niet mogelijk maakt dat het personeel op kantoor werkt. Inmiddels zijn er 2 directe col-
lega’s besmet geraakt in de thuissituatie. Beiden zijn gelukkig hersteld.  
Er is een apart hoofdstuk in deze rapportage opgenomen om de maatregelen en gevolgen van de 

crisis voor GBA in beeld te brengen.  
b. De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften 2020 loopt iets achter op de norm. Er staan er nog 

zo’n 150 stuks open inzake 340 objecten. Hiervoor zijn voor het Kerstweekend verdagingsbrieven 

verzonden. De planning is dat ze rond 11 februari 2021 grotendeels afgewikkeld zullen zijn. 
Zoals al eerder gemeld zijn dit de 4 oorzaken die de afhandeling bemoeilijken: 
- De coronacrisis; 
- Opstellen waardenmatrix; 
- ICT-project Gouw 7R2; 
- Meer bezwaren van NCNP bureaus. 

c. De ICT-projecten zijn opgestart maar lopen achter op de planning. De 1e fase is afgerond en inmid-
dels zitten we in de 2e fase. Het op afstand werken door de coronacrisis bemoeilijkt echter de uit-
leg/communicatie op de werkplek en de afstemming met schermen. Daarom worden zoveel moge-
lijk werkinstructies met schermafdrukken opgesteld. Maar dit kan de vertraging niet volledig voor-
komen.  
Nog niet alle functionaliteiten zijn opgeleverd c.q. zijn werkend in de productie. Zoals bijvoorbeeld 

EIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services) en Mijn Overheid.  

In december is na veel testen wel de najaarsrelease op de productieomgeving geïnstalleerd. Hier-
mee zijn verbeteringen aangebracht en zijn we klaar voor 2021. 

d. De in juni in gebruik genomen kantoorruimte is nu ingericht als anderhalve meter kantoor (AMK). 
Door de coronacrisis is besloten dat er ook in de toekomst minder werkplekken nodig zijn aange-
zien er blijvend meer thuis gewerkt zal gaan worden. Inmiddels is de ruimte voor afdeling belastin-
gen teruggebracht van 43 naar 30 werkplekken. De 1e verdieping zal omgebouwd worden naar 
ontmoetingsruimte met nog maar 40 werkplekken. De oplevering wordt eind 2021verwacht. 

e. De omzetting van inhoud naar gebruiksoppervlakte loopt nog iets achter. Dit is een gevolg van het 
thuiswerken van de ingehuurde werkstudenten tijdens deze coronaperiode. Inmiddels is afscheid 
genomen van een aantal werkstudenten en wordt meer geautomatiseerd gekeken naar de omzet-
ting. De taxateurs en de woz-coördinator voeren controles uit op de omzetting. In 2021 zal Ouder-
Amstel als eerste gemeente beschikt worden op basis van gebruiksoppervlakte. 
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3. Noodmaatregelen coronacrisis 

 
De noodmaatregelen zijn te verdelen in 2 categorieën: externe- en interne gevolgen. 
 
a. Externe gevolgen:   

In oktober zijn ruim 8.500 aanmaningen verstuurd. Dat betekent dat we op de (ruim 20.000) 

herinneringen veel respons hebben gekregen. We zijn hierbij ruimhartig omgegaan met uitstel 
van betaling en betalingsregelingen. We hebben dit jaar 3 maal zo veel betalingsregelingen ge-
troffen als in 2019. 

Vervolgens hebben we eind november 3.800 dwangbevelen per post verzonden. Dat is verge-
lijkbaar met andere jaren en betekent dus dat we in het laatste kwartaal een succesvolle in-
haalslag hebben geleverd.  

- Doordat we nu ook de oude jaren hebben meegenomen verwachten we wel dat oninbaar dit 

jaar oploopt. Echter zeer waarschijnlijk minder dan verwacht. Dit komt doordat het Kabinet een 
3e tranche met steunmaatregelen heeft ingezet na de volledige lockdown. Hierdoor zien we 
toch nog veel bedrijven overeind blijven. 2021 zal het jaar van de waarheid worden.  

- Het Kabinet heeft in de 1e tranche besloten gemeenten tegemoet te komen voor de derving 
van toeristen- en parkeerbelasting tot bedragen van respectievelijk 125 en 100 miljoen euro. 
In de 2e tranche heeft het Kabinet 20 miljoen euro vrijgemaakt voor precariobelasting en nog 

eens 100 miljoen euro voor andere nog aan te wijzen belastingen. Dit moet worden ingevuld 
door de VNG en de gemeenten op basis van de werkelijke derving van inkomsten. Bij de ac-
countantscontrole zal dit zeker een gespreksonderwerp zijn. 

b. Interne gevolgen:  

- Al het bovenstaande heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van GBA. Door het uitstellen van 
werkzaamheden tot het derde en vierde kwartaal kwam de druk op het einde van het kalender-
jaar, tevens belastingjaar, te liggen. En zijn er, vooral op de clusters WOZ en Invordering, ach-

terstanden ontstaan ondanks dat er hard gewerkt is en er nauwelijks verlof is opgenomen. 
Dit zal ook invloed hebben op 2021 en eventueel op volgende jaren. In hoeverre dit extra 
structurele kosten zal veroorzaken is nu nog niet duidelijk. Maar vanwege de incidentele kosten 
die in ieder geval gemaakt zullen worden is de begrotingspost ‘Inhuur’ reeds verhoogd. De in-
huur is gestart in november maar gelet op de achterstanden lopen de contracten door tot in 
2021. 

- We hebben gemerkt dat het thuiswerken niet voor alle medewerkers even goed werkt. Hier-

door hebben we vooral achterstand opgelopen op het project van m³ naar GBO en andere 

WOZ-taken. Van een aantal werkstudenten hebben we afscheid genomen. Er zijn er nog twee 

over die voldoende kwaliteit leveren bij het thuis werken. Zoals al vermeld heeft ook het ICT-

project Gouw 7R2 door het op afstand werken achterstand opgelopen. Het is lastig om iets uit 

te leggen op afstand. Zeker nu de regels weer aangescherpt zijn laat dit zich extra voelen. 

- Inmiddels zijn de taxateurs wel weer bezig met inpandige opnames. Dit alleen indien belang-

hebbende hier geen problemen mee heeft. De hoorzittingen naar aanleiding van bezwaren vin-

den telefonisch plaats.  

- De rechtbanken zijn ook weer begonnen met zittingen maar vragen vooraf of de gemeente of 

de belanghebbende een zitting nodig acht. Dit gaat dus in overleg. Momenteel worden de zit-

tingen bij de Rechtbanken en Gerechtshoven via Skype-verbindingen gehouden. Er is door de 

rechtbanken een inhaalslag gemaakt waardoor de proceskosten afgelopen periode zijn geste-

gen. 
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4. Planning kohieren  

 

 

 Conform planning verzonden 

 Nieuwe planning   

 Conform nieuwe planning verzonden     *vroeger dan gepland 

 
 
Verzonden aanslagen 

De aanslagen worden zowel via de post als via MijnOverheid verstuurd.  

Na het 4de kwartaal was de verdeling als volgt: 

 

Rijlabels DataB Post DataB MO 

Zelf verzonden 

GBA 

Totaal aantal          

biljetten      

Aalsmeer 11.151 7.128 60 18.339  

Amstelveen 32.545 21.653 52 54.250 

De Ronde Venen 16.518 7.885 393 24.796 

Diemen 10.149 5.524 17 15.690 

Ouder Amstel 5.597 2.916 182 8.695 

Uithoorn 10.292 5.443 21 15.756 

Eindtotaal 86.252 50.549 725 137.526 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Amstelveen Aalsmeer Uithoorn 
Ouder- 

Amstel 
Diemen 

De Ronde 

Venen 

WOZ beschikking februari februari februari februari februari februari 

OZB  februari februari februari februari februari februari 

Hondenbelasting X februari februari februari X februari 

Rioolheffing februari februari februari februari februari februari 

Rioolheffing meerverbruik okt (’19) okt (’19) okt (’19) okt (’20) okt (’19) okt (’20) 

Afvalstoffenheffing februari februari februari februari februari februari 

Onderhoudsr. begraafplaats juni mei X X X X 

Roerende-zaak belasting X februari X februari X februari 

Forensenbelasting X ’19 jan december december X december 

december 

Toeristenbelasting ’19 mei mei mei april * mei mei 

Watertoeristenbelasting ‘19 X mei X X X mei 

Reclamebelasting X mei X X X X 

Precariobelasting X maart (k&l) maart 

(k&l) 

X mei (k&l) X 

+ juli + juli + aug* 

Liggelden X X X X X februari 

Reinigingsrechten X X X februari X X 

BIZ juli X X mei X juli 
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5. Kwaliteitseisen 

 

Beleid 

Het door de Minister van Rechtsbescherming toegezegde onderzoek naar het verdienmodel van de 

NCNP-bureaus is aanbesteed door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Het on-

derzoek, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval, zou na de zomer afgerond 

zijn. Helaas is er blijkbaar meer tijd nodig en heeft de minister aangegeven dat het rapport het 1e kwar-

taal van 2021 uitgebracht wordt.  

In december 2019 is aangesloten bij de pilot ‘Vroeg eropaf’ die ingezet is door Uithoorn en Ouder-Am-

stel. Via de BKR in Tiel zijn in december bestanden geleverd met aanmaningen van deze deelnemers. 

Per 1 januari 2021 zal echter wetgeving van kracht worden die de vroegsignaleringen meer algemeen 

zullen maken. Elke gemeente wordt verplicht hieraan mee te werken. De insteek zal per gemeente ver-

schillen. 

 

Waarderingskamer 

De Waarderingkamer heeft sinds oktober een nieuwe secretaris/directeur: Mw. Linda Hennink-Wijers. 

Jan Gieskes is na ruim 25 jaar met pensioen gegaan. Drie andere personeelsleden van de Waarderings-

kamer gaan in 2021 ook met pensioen. Dit is veel op een organisatie van 20 fte. In hoeverre dit het 

toezichtbeleid zal beïnvloeden is nog niet te zeggen.  

 

Beveiligingsincidenten 

Er zijn geen beveiligingsincidenten gemeld. 

 

Kwijtscheldingsverzoeken 

Naar aanleiding van de aanmaningen en dwangbevelen zijn er in het laatste kwartaal meer verzoeken 

ingediend dan in deze periode vorig jaar. Wekelijks kregen we gemiddeld 30 nieuwe verzoeken binnen. 

Daarom wordt op dit proces extra capaciteit ingehuurd tot en met eind januari. Het overzicht staat per 

gemeente in het bijgevoegde dashboard.  

 

Betalingsregelingen 

Een verzoek om een betalingsregeling moet altijd schriftelijk worden aangevraagd en dit verzoek wordt 

ook schriftelijk gehonoreerd of afgewezen. De stand van zaken per 31 december 2020 is: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Amstelveen 468 415 359   280 1.008 

Aalsmeer 128 139 121 103 236 

Uithoorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

194 

156 168 103 304 

Ouder-Amstel 103 78 94 57 167 

Diemen 127 256 141 150 426 

De Ronde Venen 129 149 153 115 294 

Totaal 1.149 1.193 1.036 808 2.435 

 

Aansluitingen Mijn Overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal 

aanslagen 

Aantal 

MO 

% 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2020 

%       

Toename 

Amstelveen 54.250   21.653 31 38 38 40 2 

Aalsmeer 18.339 7.128 34 38 37 39 2 

Uithoorn 15.756 5.443 1 27 31 35 4 

Ouder-Amstel 8.695 2.916 3 26 30 34 4 

Diemen 15.690   5.524 2 28 33 35 2 

De Ronde Venen 24.796  7.885 1 24 30 32 2 

Totaal 137.526 50.549  32 34 37 3 
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Betalingen via iDeal 

Sinds 2018 is het mogelijk om via iDeal de aanslag te betalen indien de aanslag via Mijn Overheid is 

toegezonden. Het gebruik hiervan is sindsdien vrij constant.  

Hieronder een overzicht van het aantal gevallen dat hiervan gebruik is gemaakt in 2020: 

 

 Aantal  

transacties 

Aantal  

via iDeal 

Aanslagen MO, 

geen AI * 

% ** 

Amstelveen 35.311  5.198 11.023 47 

Aalsmeer                 10.374 1.152 4.345 27 

Uithoorn 8.825 985 3.357 29 

Ouder-Amstel 5.751 705 1.591 44 

Diemen 9.425 1.468 2.908 50 

De Ronde Venen 15.096 1.467 4.637 32 

Totaal 84.782 10.975 27.861 39 

 

*   Aantal aanslagen Mijn Overheid (MO) waarvoor geen Automatische incasso (AI) is afgegeven 

** Percentage aantal iDeal betalingen van het aantal aanslagen MO zonder AI 

 

Betalingen via Automatische Incasso  

Hieronder een overzicht van het aantal aanslagen van het “Grote kohier 2020” met en zonder automati-

sche incasso: 

 

 Aantal aanslagen % 

Totaal Met AI Zonder AI Met AI Zonder AI 

Amstelveen  43.663   22.203   21.460  51% 49% 

Aalsmeer  15.400   8.913   6.487  58% 42% 

Uithoorn  14.344   8.552   5.792  60% 40% 

Ouder-Amstel  7.164   4.012   3.152  56% 44% 

Diemen  13.884   7.452   6.432  54% 46% 

De Ronde Venen  22.113   12.451   9.662  56% 44% 

Totaal  116.568   63.583   52.985  55% 45% 

 

Verzonden dwangbevelen op 20-11-2020 

Hieronder voor het eerst een overzicht van de verzonden dwangbevelen omdat dit wellicht wat inzicht 

geeft over eventuele toekomstige oninbare posten en de dwangbevelkosten. Het aantal dwangbevelen 

is ten opzichte van vorige jaren ongeveer hetzelfde. 

Uit de cijfers van de betalingen is in ieder geval op te maken dat het afgelopen kwartaal een behoorlijke 

inhaalslag is gemaakt op de invordering.    

 

 Aantal  

dwangbevelen 

Som van open-

staande posten 

€ 

Som van 

dwangbevel-

kosten € 

Amstelveen 1.512 884.382 134.492 

Aalsmeer 283 172.436 25.661 

Uithoorn 347 148.002 26.033 

Ouder-Amstel 246 122.596 19.846 

Diemen 538 276.439 43.998 

De Ronde Venen 602 253.527 44.754 

Totaal 3.528 1.857.382 294.784 
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6. Klantcontacten  

 

De afhandeling van de inkomende gesprekken wordt verzorgd door Tog Nederland in Sint Oedenrode. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er meer telefoontjes binnengekomen zijn dan vorig jaar. Ruim 

3.000 maar liefst. Dit is allemaal corona gerelateerd. Vooral de laatste twee kwartalen is de druk op het 

KCC groot geweest. Zeker ook nadat bij de dienstverlener op kantoor een corona uitbraak is geweest. 

In het 4de kwartaal is de gesprekstijd op het zelfde niveau gebleven en zijn er toch relatief weinig klach-

ten geweest over de afhandeling van de telefoon. 

Er is wel meer sprake van onzekerheid bij burgers over de mogelijkheden met betrekking tot betalingen   

en/of betalingsregelingen. Ook zijn de reacties steeds agressiever in deze periode. Het is echter tot nu 

toe nog niet zo erg geweest dat een officiële melding van agressief gedrag gemaakt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aantal oproepen Totaal 

2020 1ste kwartaal  8.171 

 2de kwartaal  4.964 

 3de kwartaal  9.161 

 Oktober 1.833 

4.682  November 1.560 

 December 1.289 

 Totaal   26.978 

2019 1ste kwartaal  8.179 

 2de kwartaal  6.269 

 3de kwartaal  5.881 

 4de kwartaal  3.415 

 Totaal  23.744 

2018 1ste kwartaal  9.111 

 2de kwartaal  5.552 

 3de kwartaal  5.126 

 4de kwartaal  3.953 

 Totaal  23.742 

2017 1ste kwartaal  9.901 

 2de kwartaal  6.311 

 3de kwartaal  5.715 

 4de kwartaal  4.073 

 Totaal  26.000 

2016 1ste kwartaal  9.499 

 2de kwartaal  5.481 

 3de kwartaal  5.476 

 4de kwartaal  3.941 

 Totaal  24.397 
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7. Klachtencoördinator 

 

Tot en met het 4de kwartaal zijn er 12 klachten binnengekomen bij de Klachtencoördinator. 

De klachten betroffen een drietal maal bejegening door een medewerker en waren voorts klachten over 

de bereikbaarheid, de inhoud van de aanslag of het proces.  

Daarnaast zijn er een 6-tal “klachten” binnengekomen bij het Klachtenportaal welke eigenlijk bezwaar-

schriften zijn. Deze zijn ter afdoening doorgezonden naar de juiste afdeling. 

 

Gemeente Ontvangst Cluster Klacht over Afgehan-

deld 

Conclusie 

Amstelveen 03-03-20 Heffen Telefonische bereik-

baarheid. 

03-03-20 Terechte klacht. Waren tij-

delijk minder goed bereik-

baar. Is daarna snel ver-

beterd. 

 15-04-20 Inv Verzoek om beta-

lingsregeling. 

16-04-20 Er was irritatie over niet 

nagekomen betalingsaf-

spraken. Op zich geen 

echte klacht. 

 02-06-20 Inv Communicatie beta-

lingsregeling en AI 

afschrijving 

05-06-20 Onderlinge miscommuni-

catie. Is naar tevredenheid 

van klager opgelost. 

 26-08-20 Inv Herinnering terwijl 

betalingstermijn 

nog liep. 

28-08-20 Ongegrond. Belangheb-

bende voelt zich aange-

sproken terwijl dit niet de 

bedoeling was. 
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 27-08-20 Inv Herinnering terwijl 

betalingstermijn 

nog liep. 

28-08-20 Ongegrond. Belangheb-

bende voelt zich aange-

sproken terwijl dit niet de 

bedoeling was. 

 28-08-20 Inv Onbereikbaarheid 

KCC 

28-08-20 Terecht. KCC was onbe-

reikbaar. Er zijn nu betere 

afspraken gemaakt met 

het KCC. 

 31-08-20 WOZ/hef-

fen 

Ten onrechte herin-

nering ontvangen. 

22-09-20 Terecht. Ingezonden mail 

was niet juist verwerkt. 

 07-09-20 Inv Herinnering terwijl 

al was betaald. 

07-09-20 Excuses gemaakt voor ten 

onrechte toegezonden her-

innering. 

 12-11-20 Inv Afhandeling KWS. 

Pas na 10 mnd ver-

zoek om nadere 

info. 

13-11-20 Terecht. Dossier niet juist 

verwerkt. 

 28-12-20 Inv Geen antw. Op aan-

vraag KWS 

29-12-20 Terecht. Dossier niet juist 

verwerkt. 

Aalsmeer 09-03-20 Heffen Geen verminde-

ringsbiljet ontvan-

gen. 

09-03-20 Geen klacht. Had een ver-

tegenwoordiger waar de 

vermindering terecht naar-

toe was gezonden. 

Diemen 11-03-20 WOZ Digitaal indienen 

van bezwaar werkt 

niet. 

16-03-20 Niet duidelijk geworden 

waarom online bezwaar 

maken niet werkte. (Wel-

licht een knop over het 

hoofd gezien). 

De Ronde 

Venen 

04-03-20 WOZ Telefonisch niet 

goed bereikbaar. 

04-03-20 Terechte klacht. Waren tij-

delijk minder goed bereik-

baar. Is daarna snel ver-

beterd. 

 16-07-20 Inv Afwijzing KWS, 

kortaf/niet meele-

vend aan telefoon. 

06-08-20 Terecht. Is naar tevreden-

heid van klager opgelost. 

8. Bedrijfsvoering  

 

Ziekteverzuim  

Het verzuimpercentage voor het 4de kwartaal 2020 is uitgekomen op 0,4%. Ten opzichte van het vorige 

kwartaal is het ziekteverzuim weer gedaald. Blijkbaar heeft de coronaperiode een positieve bijwerking 

ten aanzien van het ziekteverzuim. Dit geldt overigens voor de gehele organisatie. Voor dit jaar komt 

het ziekteverzuim uit op 2,7%. 

Binnen het team zijn inmiddels 8 medewerkers negatief getest op corona na verkoudheidsklachten. 

Twee medewerkers die wel corona hebben gehad zijn gelukkig allebei weer hersteld. 

  

Inhuur 

Er zijn nog steeds twee WOZ-taxateurs ingehuurd voor de WOZ bezwaarschriften en de herwaardering 

2021. De verwachting dat de werkzaamheden aan het einde van het jaar toe zouden nemen is uitgeko-
men. Om achterstanden in te lopen en waar nodig te voorkomen is extra ingehuurd op de clusters WOZ 
en Invordering. Te weten een medewerker voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken en twee 
juristen om de achterstand in de WOZ bezwaren versneld in te lopen. 
Dit is gebeurt binnen de bestaande budgetten. 
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Bezetting op kantoor  
Vanwege  de aangescherpte maatregelen zijn er alleen medewerkers op kantoor die daar echt nodig 
zijn om de logistieke processen op gang te houden. Dagelijks worden er 100 tot 200 brieven geprint en 
verstuurd. Dit betekent dat er gemiddeld 6 tot 7 medewerkers op kantoor zijn. 
 
Gebruiksoppervlakte 
Het project “van inhoud naar gebruiksoppervlakte” heeft ook vertraging opgelopen door de coronaperi-

ode. Het thuiswerken met de ingehuurde werkstudenten is lastig. Momenteel werken we nog maar met 

twee studenten die voldoende kwaliteit leveren. En er wordt meer met automatisering gedaan.  
Momenteel is ruim 56% omgezet naar gebruiksoppervlakte. Ouder-Amstel zal volgend jaar als eerste 
beschikt worden op basis van GBO. Hieruit hopen wij lessen te trekken voor de overige gemeenten.  
 
 

Gemeente Aantal woningen Woningen op GBO % op GBO 

Amstelveen 42.615 23.280 54,6 

Aalsmeer 13.362 9.221 69,0 

Uithoorn 13.417 7.338 54,7 

Ouder Amstel 6.277 5.943 94,7 

Diemen 16.391 7.757 47,3 

De Ronde Venen 19.444 9.295 47,8 

Totaal 111.506 62.834  56,4 

 

 

Financiën 2020 

In 2020 heeft de coronacrisis met alle noodmaatregelen, economische gevolgen en het gedwongen 
thuiswerken grote invloed gehad op de hoeveelheid en de complexiteit van de werkzaamheden van 
GBA.  
Denk hierbij aan het uitstel van de invordering, toename telefonisch verkeer en betalingsregelingen, het 
sluiten van de rechtbanken en gerechtshoven, bemoeilijken hoorzittingen en thuisopnames, het (tech-

nisch) organiseren van het thuiswerken etc. 
Daarnaast hadden we dit jaar te maken met een verhuizing naar een ander kantoor, omvangrijke ICT-
projecten met de bijbehorende leerprocessen voor de medewerkers, gevolgen van wijzigingen in wette-
lijke voorschriften zoals bv. waarderen van m³ naar GBO en de waardenmatrix.  
Dit alles heeft de bedrijfsvoering bemoeilijkt, zijn er over een groot deel van onze werkzaamheden en 
ontwikkelingen achterstanden ontstaan en zullen de kosten oplopen. 
In 2020 kon, door diverse oorzaken, de ingehuurde extra capaciteit nog niet volledig ingezet worden, 

maar in het eerste kwartaal van 2021 verwachten we een slag te kunnen maken om het been weer bij 
te trekken. 
Overigens zullen de gevolgen van de coronacrisis ook na die tijd en wellicht ook na 2021 nog van in-
vloed zijn.  
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Financiën 4de kwartaal 2020  

 

 
 

Rapportage GR Gemeentebelastingen Amstelland 4e kwartaal 2020 Versie: 27-1-21 11:10

1 Salaris personeel 2.772.200 2.773.406 -1.206

2 Loonbijstelling 0 0

3 Uitbesteding/Inhuur personeel derden 430.200 323.880 106.320
4 af: doorbelasting investering -30.000 -30.000 0

3.172.400 3.067.286 105.114

5 Formatiebudget 94.800 80.092 14.708
6 Werkplekkosten 908.700 908.700 0

1.003.500 988.792 14.708

7 Extern advies 9.500 194 9.306

8 Drukwerk/formulieren 10.500 3.695 6.805

8 Kosten verzending aanslagen 126.000 104.437 21.563

9 Kosten telefonieafhandeling 66.200 66.796 -596

10 Accountantskosten 12.100 -16.074 28.174

11 Proces en gerechtskosten 110.200 144.277 -34.077
12 Overige kosten 68.800 43.441 25.359

403.300 346.766 56.534

13 Onderhoud automatisering/software 285.900 278.782 7.118

14 Stelpost kapitaallasten 0
15 Kapitaallasten (Licentiekosten) 30.000 30.015 -15

315.900 308.797 7.103

Incidentele bijdragen gemeenten 0 0

16 af: Bijdrage A'meer impl. prec, recl. en toer.bel. -26.000 -6.045 -19.955

17 af: Bijdrage waternet/AGV -8.059 8.059

18 af: Bijdrage proces en gerechtskosten -110.200 -143.340 33.140

19 af: Bijdrage kosten coronamaatregelen -111.000 -108.619 -2.381

-247.200 -266.063 18.863

Sub-Totaal 4.647.900 4.445.579 202.321

20 5% bijdrage vaste kosten cf.art 16.2 GR 232.400 232.400 0

Totaal te verdelen 4.880.300 4.677.979 202.321

Dekkingsplan

21 gemeenten

per 

inwoner

inwoner- 

aantal bedrag bedrag bedrag

Amstelveen 20,41€     90.838 1.853.600 1.853.200 400

Aalsmeer 20,40€     31.728 647.400 647.400 0

Uithoorn 20,41€     29.424 600.400 600.400 0

Diemen 20,41€     29.196 595.800 595.800 0

Ouder-Amstel 20,41€     13.916 284.000 284.000 0

De Ronde Venen 20,41€     44.059 899.100 899.100 0

Totale bijdragen 20,41€    239.161 4.880.300 4.879.900 400

Resultaat voor bestemming 0 -201.921 201.921

22 Reservemutatie bedrijfsvoeringsfonds 0 0

23 Resultaat na bestemming 0 -201.921 201.921

Ontwikkeling kosten ten opzichte van begroting 2020 t/m 3e kwartaal 4e kwartaal totaal

1 -28.500 27.294 -1.206 nadeel

3 -95.721 202.041 106.320 voordeel

4 30.000 -30.000 0 nadeel

5 14.708 14.708 voordeel

Personele kosten

Inzet oproep- en vakantiekrachten tlv inhuurbudget (structureel nadeel € 

47.000) en vacatureruimte (incidenteel voordeel 25.400). Betaalde 

transitievergoeding (incidenteel nadeel € 20.000) en lagere salarislasten 

(incidenteel voordeel €43.300)

Inzet oproep- en vakantiekrachten via salarissen (structureel voordeel € 

47.000). Inhuur extra kosten invordering (incidenteel voordeel €27.000) 

Achterblijvende reguliere inhuur taxaties als gevolg van Corona (incidenteel 

voordeel € 27.300). Vervangende inhuur invordering (incidenteel voordeel € 

4.000)

Doorbelasting vervangende inhuur implementatie eGouw 7r2 (opgenomen in 

begroting)

Incidenteel voordeel als gevolg van onderbesteding formatiebudget ( € 

14.700). Dit betreft een onderbesteding van € 30.400 en een overschrijding 

van de opleidingskosten van € 15.700.

Totaal ultimo 2020 Verschil

Verschil tov begrotingBedragen in euro's Werkbegroting 2020 Realisatie 2020

Personele kosten (inc. uitbesteding/inhuur)

Werkplekkosten en formatiebudget

Diensten derden overig

Automatisering

Bedragen in euro's
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9. ICT 

 

Projecten E-Gouw en release Gouw 7R2 

De projecten E-Gouw en 7R2 zijn het 1e kwartaal van start gegaan. Vanwege de coronacrisis loopt de 

planning nog steeds iets achter. Omdat bijna iedereen thuis aan het werk is, is het geven van instructie 

lastiger dan normaal.  

De 2e fase is in juli gestart en zou voor het einde van het jaar afgerond zijn. Dit is echter nog niet het 

geval. Inmiddels is wel e.e.a. tot circa 95 % in productie genomen.  

De volgende zaken staan nog open en moeten voor 1 februari 2021 afgerond zijn: 

 
a. In testfase zijn (samen met derde partijen JNet, KPN, Logius):MijnOverheid Berichten-

box, hiervoor is nu een actie nodig vanuit GouwIT (firewall) en vanuit de afdeling (tekstuele za-
ken).  

b. MijnOverheid WOZ-inzage, hiervoor is nu actie nodig vanuit OpenTunnel beheer / JNet om ke-
tentest uit te voeren met Logius 

-15 8.710 8.695 voordeel

8 Kosten drukwerk en verzenden aanslagen (incidenteel voordeel € 28.400) 0 28.368 28.368 voordeel

10 Accountantskosten (incidenteel voordeel 2018 en 2019) 23.731 4.443 28.174 voordeel

11 50.000 -84.077 -34.077 nadeel

12 20.000 5.359 25.359 voordeel

13 -20.969 28.087 7.118 voordeel

0 0 0 nadeel

16 -20.000 45 -19.955 nadeel

17 3.923 4.136 8.059 voordeel

18 -50.000 83.140 33.140 voordeel

19 86.000 -88.381 -2.381 nadeel

21 afronding afrekening bijdragen -400 -400 nadeel

-1.551 203.472 201.921 voordeel

Onttrekking bedrijfsvoeringsfonds

23 0 0 0

23 1.551 -203.472 -201.921 -/- = toev.

1.551 -203.472 -201.921 mutatie

Reserve

bedrijfsvoeringfonds gemeentebelastingen

Saldo bedrijfsvoeringsfonds 2019 -59.025 -59.025

23 af: Onttrekking resultaat -           -             

23 bij: Dotatie resultaat 2020 201.921     201.921      

Saldo bedrijfsvoeringsfonds 2020 -59.025 201.921 142.896

Investering upgrade eGouw 7rR Gemeentebelastingen Amstelland

Boekwaarde 0 0

Toevoeging voordelig resultaat 2020 99.902      99.902        

Boekwaarde investering eind 2020 0 99.902 99.902

Opmerkingen bijgestelde begroting

Aanvullende begrotingswijzigingen 2020

Realisatie 2020 31 december 202031 december 2019

Aalsmeer: doorschuiven implementatie toeristenbelasting naar 2021 

(incidenteel € 15.000) en vervallen bijdrage reclamebelasting (structureel € 

6.000)

Bijdrage extra kosten coronamaatregelen (waarvan € 111.000 opgenomen in 

begroting)

2e tijdvakrapportage: Extra lasten en bijdragen mbt Corona (€ 86.000) 

Minder proces- en gerechtskosten en opbrengsten (€ 50.000) Capaciteit 

invoering Gouw7r2 tlv investering (€ 30.000)

1e tijdvakrapportage: Extra lasten en bijdrage Aalsmeer mbt Corona (€ 

25.000)

Gevolgen werkbegroting 2020: In de begroting zijn de gevolgen van de 

werkbegroting 2020 verwerkt.

af: Onttrekking resultaat

bij:  Dotatie resultaat 2020 afwikkelen met reserve bedrijfsvoeringsfonds 

Bijdrage kwijtscheldingen Waternet 

Bijdrage proces en gerechtskosten

31 december 202031 december 2019 Realisatie 2020

Overige kosten en inkomsten

Overige incidentele bijdragen

Automatisering

Proces- en  gerechtskosten (€ 34.000 hoger na incidentele verlaging van met 

€ 50.000)

Nog uit te voeren implementatie toeristenbelasting (incidenteel voordeel € 

15.000) en kosten reclamebelasting (structureel voordeel € 6.000)

Hogere licentiekosten van diverse pakketten(sturctureel nadeel € 19.500) 

Vervallen pakket IWOZ (structureel voordeel € 26.000)
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c. eHerkenning, werkt technisch nu op de testomgeving, maar een laatste vraag staat nog uit bij 

KPN. Als dit antwoord bevredigend is, kunnen we week 53 of week 1 in productie. 
d. eiDAS, wordt voortgezet zodra eHerkenning in productie is (is herhalen van zelfde “zetten” ) 

 

Openstaande problemen bij GouwIT: 

e. Uitgaande email, is volgens GouwIT aangepast in november release, maar werkt niet optimaal. 
Is gemeld bij GouwIT. 

 

Openstaande leveringsverplichting GouwIT: 

f. Archiveren/vernietigen, planning is dat GouwIT dit levert in de december release in week 53 of 
week 1. Na installatie wordt een consultant ingepland voor inrichting/uitleg. 

g. Webforms/contactformulier op website zonder digid (officieel niet binnen het project, maar wel 

van belang voor kohier 2021). GouwIT heeft aangegeven dit voor eind januari te kunnen leve-
ren en werkend op te leveren incl. consultancy. 

 

Applicatiebeheer 

De afdeling Informatiebeheer heeft in augustus een technisch applicatiebeheerder aangenomen. De me-

dewerker presteert prima. Een ingehuurde applicatiebeheerder werkt nu nog twee dagen per week en 

zou stoppen aan het einde van dit jaar. Echter gezien de uitloop van de hierboven genoemde projecten 

is dit verlengd tot 1 april 2021. Hierna zal een vacature opengesteld worden. 

 



 

 

Pagina   15 van 16 

 

10. Overzicht WOZ bezwaren  

 

  D A S H B O A R D    W O Z  B E Z W A R E N

Periode

Afdeling

Amstelveen Aalsmeer Uithoorn Ouder-Amstel Diemen De Ronde Venen

Aantal objecten 48.665 16.333 15.473 7.585 17.489 23.581

Aantal objecten van bezwaar 1.036 350 357 315 274 850

Woningen 792 240 253 187 193 619

Niet-woningen 244 110 104 128 81 231

Aantal objecten van WOZ bezwaar

2016 734 185 151 183 129 495

2017 1.114 323 285 182 294 1.218

2018 1.050 465 545 183 380 714

2019 921 502 310 211 234 723

2020 1.036 350 357 315 274 850

% objecten van WOZ bezwaar (% van het totaal aantal WOZ objecten)

2016 1,54% 1,12% 0,99% 2,50% 0,88% 2,47%

2017 2,30% 1,94% 1,86% 2,49% 1,85% 5,12%

2018 2,13% 2,78% 3,52% 2,39% 2,22% 2,95%

2019 1,89% 3,07% 2,05% 2,79% 1,37% 3,06%

2020 2,13% 2,14% 2,31% 4,15% 1,57% 3,60%

Aantal afgedane bezwaren als percentage van het totaal aantal objecten van bezwaar

Gegrond 26,8% 28,3% 20,2% 33,0% 15,0% 31,8%

Ongegrond 55,4% 57,4% 57,1% 47,9% 69,3% 52,7%

Vernietigd 8,2% 6,3% 10,1% 8,3% 9,9% 5,2%

Totaal 90,4% 92,0% 87,4% 89,2% 94,2% 89,7%

4de kwartaal 2020
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Bijlage 1: Dashboard januari t/m december 2020 

 

Zie het dashboard van uw eigen gemeente. 

marges in de kleuren of niet, letters in kleur of kleur in de blokjes, 1 A3 of 2 A4
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