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Geachte heer Ravensteijn,
Op 13juni2012 ontvingen wij uw vragen over de onroerende zaakbelasting. In deze brief gaan wij in op deze
vragen.
U hebt in de afgelopen weken vragen ontvangen over de terugbetaling van te veel betaalde onroerende
zaakbelasting in de voormalige gemeente Niedorp. De aanbiedingsbrief bij de aanslag gemeentelijke
belastingen vermeldde hierover niets. In dit verband heeft u een aantal vragen.
Vraag 1. Hoe gaat u de betreffende burgers in Niedorp op de hoogte stellen van de terugbetating en wanneer?
In de CTR Hollands Kroon van 28juni2012 komt een publicatie over dit onderwerp. Hierin wordende burgers
op

de hoogte gesteld van de stand van zaken tot nu toe.

Vraag 2. Wanneer kunnen burgers de uitbetaling verwachten?
Het wegenbeheer wordt in twee heffingen opgelegd. In januari zijnde gebruikers’ door het
Hoogheemraadschap aangeslagen en eind juni wordende aanslagen naar de ‘eigenaren’ verstuurd. Aan de
hand van de gegevens die Hollands Kroon van het hoogheemraadschap ontvangt, krijgen de betreffende
burgers het totaal betaalde bedrag voor het onderhoud van de wegen gecompenseerd. De betreffende burgers
worden daarover ook nog persoonlijk schriftelijk op de hoogte gesteld. Wij streven er naar de uitbetaling voor
1 oktober 2012 te laten plaatsvinden.
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Vraag 3. Wie is belast met de uitvoering, hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid en voor wiens rekening komen
deze kosten?
De sectie Belastingen is belast met de uitvoering. Binnenkort heeft deze sectie een overleg met medewerkers
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op dit moment is er nog geen inzicht in de te
verwachten kosten omdat wij ook nog niet weten hoeveel burgers er voor de compensatie in aanmerking
komen. Daarnaast moet nog gekeken worden op welke manier het Hoogheemraadschap de gegevens kan
aanleveren en op welke manier dit verwerkt kan worden in het softwarepakket van de sectie Belastingen. De
kosten die gemaakt worden, komen voor rekening van de gemeente.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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