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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de stand van zaken en ontwikkelingen ten aanzien 
van de WOZ-aanslagen 2022.

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten u te informeren over de ontwikkelingen en de stand van zaken ten 
aanzien van de WOZ- aanslagen 2022 en de betaaltermijn voor de 10% van de nog niet verzonden WOZ 
aanslagen te verschuiven van 1 januari 2023 naar 28 februari 2023.

Toelichting
Normaal gesproken ontvangen bedrijven en inwoners hun WOZ aanslag in de eerste 3 maanden van het 
kalenderjaar. Dit jaar is dit voor ongeveer 90% van de pandeigenaren gelukt, en door een samenloop van 
omstandigheden voor 10% helaas niet; dit heeft voornamelijk te maken met de overgang naar een nieuw 
ICT-systeem en de nieuwe manier van waarderen. Hierdoor zal ongeveer 10% van de WOZ-aanslagen dit 
jaar na 1 april worden verzonden. De verwachting is dat dit eind mei 2022 zal zijn.
Vanzelfsprekend zal dus ook de betalingstermijn 2 maanden worden opgeschoven van 1 januari 2023 naar 
28 februari 2023.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl
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