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Geachte heer Luijkx, beste Rien, 

 

In uw brief van 9 april 2021 stelt u ons college, op grond van artikel 42 van het 

Reglement van Orde, een aantal vragen. Die gaan over een bericht in het Veldhovens 

Weekblad over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. 

Hieronder beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs. 

 

1. Draaien de burgers op voor de foutieve waardering van onroerende zaken door 

de gemeente? 

 

Alle kosten die een gemeente maakt, worden in de begroting opgenomen. De 

dekking kunt u eveneens vinden in de begroting. Daaruit kunt u opmaken dat 

de burger uiteindelijk inderdaad de kosten voor haar rekening neemt. 

 

2. Is het de taak van het college om burgers te ontmoedigen gebruik te maken 

van de diensten van een legale bedrijfstak? 

 

Het college probeert niet te ontmoedigen. Het college wil inwoners wel 

informeren dat zij zelf eenvoudig bezwaar kunnen maken, zonder dat de 

gemeente met onnodige kosten wordt geconfronteerd.  

 

3. Is het college het eens met de stelling dat een dergelijke publicatie de 

neutraliteit van de overheid aantast? 

 

Met deze publicatie beoogt de gemeente de burger te informeren. De 

neutraliteit van de overheid is hierbij niet in het geding. 

 

4. Is het college bereid om, in de toekomst, af te zien van oproepen om geen 

gebruik te maken van diensten van legale bedrijven? 

 

Het college neemt het standpunt in dat zij een taak heeft de burger te 

informeren. 

 

 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  

 


