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BIJLAGEN: 
 Concept brief 46103-2021 
 Schriftelijke vraag 46103-2021 

 

AFSTEMMING MET → 
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Beantwoording schriftelijke vraag CDA 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van het CDA van 31 mei 2021 inzake de 
afhandeling van ingediende WOZ-bezwaren. 
 
SAMENVATTING 
Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-
cure-no-pay-bureautjes en bijbehorende herstelkosten. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en 
of we daardoor ook de zogenaamde herstelkosten verlagen? Het college van burgemeester en 
wethouders beantwoordt deze schriftelijke vraag in een brief. In dit antwoord geeft het college aan het 
fenomeen WOZ-bezwaren van dit soort bureau’s te herkennen en is daarom ook voorstander van 

aangepaste wetgeving rondom bezwaarschriften WOZ-waarden. Het aantal WOZ bezwaren in Olst-Wijhe 

ligt echter nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde en het uitvoeren van de WOZ processen zijn 
kwalitatief op orde. Aanpassing van de werkwijze is daarom niet noodzakelijk en toereikend. 
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INLEIDING 
Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-
cure-no-pay-bureautjes. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en of we daardoor ook de 
zogenaamde herstelkosten verlagen? In bijgevoegde concept-brief wordt antwoord gegeven op deze 
vraag. 
 
Overigens is deze vraag ook al gesteld en beantwoord in het kader van het heroverwegingsproces. Deze 
is echter nog nooit formeel als schriftelijke vraag afgedaan. Vandaar dit (verlate) voorstel om de 
schriftelijke vraag alsnog formeel te beantwoorden.  
 
BEOOGD RESULTAAT 
Beantwoorden schriftelijke vraag. 
 
KADER 
- 
 
ARGUMENTEN 
- 
DRAAGVLAK 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na besluitvorming kan de brief worden verzonden. 
 
 




