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Geachte heer-

Met dagtekening 9 april 2018 hebt u een verzoek ingediend bij de gemeente Dalfsen, Bunschoten, 

Dronten, Nijkerk, Leusden en Zwolle in het kader van de Wet openbaarheid Bestuur (hierna: WOB). GBLT 

voert voor deze gemeentes de wet WOZ uit, daarom :zijn de verzoeken doorgezonden naar GBLT. Omdat 

de verzoeken allemaal gelijk zijn, ontvangt u van mij één besluit voor alle zes de gemeentes. 

Verzoek 

U doet de volgende verzoeken : 

1. Een overzicht van het aantal tijdig ingediende WOZ-bezwaarschriften met betrekking tot het 

huidige kalenderjaar per 11 april 2018. 

a) Met daarbij een vergelijking hoe dit aantal zich getalsmatig als procentueel verhoud tot te 

voorgaande 5 kalenderjaren. 

b) Hoeveel procent van de totaal ingediende bezwaarschriften uiteindelijk (geheel of 

gedeeltelijk) gegrond is verklaard. 

c) Welk bedrag is er per kalenderjaar uitgeç1even aan proceskosten. 

2. Hoeveel aanslagbiljetten (getalsmatig en procentueel) er nog verstuurd moeten worden in dit 

kalenderjaar. 

3. Een kopie van de schriftelijke uitwerking van artikel 2:4 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, 

dan wel dat u op andere wijze deelgenoot gemaakt wordt van de ervaringen van GBLT op dit punt. 

Het Wob-verzoek heeft alleen betrekking op de WOZ / OZB van de niet-woningen. 

GBLT voert sinds 2014 de Wet WOZ uit voor de gemeente Zwolle en sinds 2016 voor de gemeentes 

Bunschoten en Dalfsen. Voor deze gemeentes beschikt GBLT niet over alle gevraagde gegevens. De 

betreffende gemeentes zullen op dit deel van uw verzoek beslissen, dan wel, hebben op dit deel van uw 

verzoek reeds besloten. 
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Beslissing op uw verzoeken 

Uw verzoeken worden deels gehonoreerd. Per verzo1ek geef ik aan welke verzoeken wel of niet worden 

gehonoreerd. Als een verzoek gedeeltelijk of helemaal niet wordt gehonoreerd, geef ik aan waarom. 

Verzoek 1 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Het aantal ontvangen bezwaarschriften per gemeente en per 

b 1e astingjaar: 

2018 2017 2016 201S 2014 2013 

Bunschoten 26 23 21 

Dalfsen 54 86 58 

Dronten 66 75 89 99 52 27 

Leusden 40 32 59 24 32 11 

Nijkerk 47 69 107 60 48 78 

Zwolle 198 285 210 182~ 270 

Eindtotaal 431 570 544 36S 402 116 

Verzoek la 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. GBLT houdt geen getalsmatige of procentuele vergelijking bij. Deze 

informatie is niet vastgelegd in een document als bedoelt in artikel 1 van de Wob, dan wel dat een 

dergelijk document dient te worden vergaard, bewerkt of opgesteld. Op basis van de hiervoor verstrekte 
gegevens kunt uzelf een getalsmatige of procentuele! vergelijking maken. 

Verzoek lb 

Dit verzoek wordt deels gehonoreerd. GBLT houdt niE!t bij of de bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond 

worden verklaard. Hieronder een overzicht van de geqronde en ongegronde bezwaren per gemeente en 

per belastingjaar: 

2017 2017% 2016 2016% 2015 2015% 2014 2014% 2013 2013% 

Bunschoten 37 54 

Gegrond 24 64,9% 33 

Onqeqrond 13 35,1 % 21 

Dalfsen 114 128 

Geqrond 55 48,2% 74 

Ongegrond 59 51,8% 54 

Dronten 135 285 177 106 125 

Gegrond 57 42,2% 145 50,9% 86 48,6% 73 68,9% 85 68,0% 

Ongegrond 78 57,8% 140 49,1 % 91 51,4% 33 31,1 % 40 32,0% 

Leusden 53 157 50 55 60 

Gegrond 24 45,3% 78 49,7% 26 52,0% 37 67,3% 43 71,7% 

Onqeqrond 29 54,7% 79 50,3% 24 48,0% 18 32,7% 17 28,3% 

Nijkerk 113 275 108 105 202 

Geqrond 54 47,8% 136 49,5% 56 51,9% 51 48,6% 110 54,5% 

Onqeqrond 59 52,2% 139 50,5% 52 48,1 % 54 51,4% 92 45,5% 
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Zwolle 412 626 485 468 

Gegrond 149 36,2% 268 42,8% 226 46,6% 228 48,7% 

Onqeqrond 263 63,8% 358 57,2% 259 53,4% 240 51,3% 

Eindtotaal 864 1525 820 734 387 

Verzoek Ic 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. GBLT houd geen administratie voor de proceskosten bij die 

specifiek gericht is op de niet-woningen. Om u tegemoet te komen vindt u hieronder een overzicht van 

de totaal uitbetaalde proceskosten per gemeente per kalenderjaar: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bunschoten € 1.920,50 € 9.235,75 € 3.689,32 

Dalfsen € 7.709,68 €28.111,93 € 4.255,32 

Dronten € 7.619,30 € 11.364,98 € 9.372,30 € 41.211,46 € 37.673,40 € 1.825,00 

Leusden € 18.121,05 € 31.396,35 € 39.929,22 € 35.627,33 € 22.832,90 € 1.244,00 

Nijkerk € 13.150,40 € 50.573,79 € 45.no,10 € 40.100,64 € 46.589,05 € 9.096,38 

Zwolle € 56.671,75 € 123.535,61 € 201.943,30 € 248.981,97 € 63.447,43 

Totaal € 38.890,75 € 150.248,87 €218.107,23 € 328.512,91 € 393.928,00 € 83.557,45 

Verzoek 2 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder het overzi.cht nog op te leggen aanslagen per gemeente : 

Aantal 

aanslaqbiljetten 

Dalfsen 233 10,8% 

Zwolle 608 10,5% 

Niikerk 260 10,7% 

Dronten 325 11,5% 

Bunschoten 271 21,5% 

Leusden 155 13,4% 

Verzoek 3 
Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. GBLT heeft dit niet vastgelegd. Het is derhalve niet in een 

document, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a WOB, vervat, dan wel dat een dergelijk document 

dient te worden vergaard, bewerkt of opgesteld. Wat dan geen document in voornoemde zin is. 

Wel wordt door elke medewerker van GBLT een eed of belofte afgelegd. Een kopie daarvan is als bijlage 

bijgevoegd. 

Hoogachtend, 

De ambtenaar belast met de heffing 

T.A.G. Bouwmeester 
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Bezwaar 

Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking schriftelijk 

bezwaar maken bij GBLT door uw bezwaar te sturen naar postbus 1098, 8001 BB Zwol Ie. Het 

bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten : 

Naam en adres van de indiener van het bezwaar 

De dagtekening 

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van 

het besluit) 

De reden van uw bezwaar 
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Formulier voor het afleggen van de eedl of de belofte 

Ik zweer/beloof als ambtenaar plechtig het volgende: 

1. Ik zal de gerechtigheid dienen. 

2. Ik zal trouw zijn aan de grondwet en de overig1e wetten van het Rijk. 

3. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren. 

4. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van GBLTen het door hen vastgestelde beleid. 

5. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken. 

6. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie. 

7. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet :schaden. 

8. Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij ma~I stellen, niet beschamen. 

9. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig ! / Dat verklaar en beloof ik! 

Op 

Werd te Zwolle 

Ten overstaan van De heer M.A. vain Helden, directeur 

Door 

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier af~Jelegd. 

Ondertekening 

M.A. van Helden 




