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Aanleiding
Elk jaar ontvangen woningeigenaren en huurders een nieuwe 
belastingaanslag. Dit jaar heeft de gemeente Steenwijkerland de 
communicatie over de belastingaanslag vernieuwd. Het doel hiervan is 
om de communicatie voor iedereen duidelijker te maken.

Om te onderzoeken of deze opzet is geslaagd is een peiling onder het 
inwonerspanel van de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd. De 
resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de communicatie over 
de belastingaanslag voor 2023 te verbeteren.

Analyse 
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 
betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en woonkern zijn 
teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de bevolking 
van de gemeente Steenwijkerland. Onder- en bovengemiddelde groepen 
worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn de resultaten 
representatief voor de gehele gemeente Steenwijkerland.

Als de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 
afrondingsverschillen. 
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Inleiding
Methode en respons
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het 
inwonerspanel Steenwijkerland. Het panel bestaat uit 1.341 panelleden. Dit 
zijn inwoners van de gemeente Steenwijkerland die zich hebben aangemeld 
voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. 

De panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 29 maart tot en met 10 
april 2022. Er is één herinneringsmail gestuurd. 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.341 panelleden uitgenodigd, 530 leden hebben 
de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 40 procent. 

Steenwijkerland Peiling Gemeentelijke belastingen
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Communicatie over de belastingaanslag
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Figuur 1 - Heeft u de brief en folder van de belastingaanslag gelezen? 

Figuur 2 – In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

75%

25%

Ja Nee

7%

7%

6%

23%

9%

10%

9%

21%

84%

82%

80%

54%

1%

1%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De brief zag er duidelijk uit

De tekst in de brief was duidelijk

De tekst van de folder was duidelijk

De gemeente communiceert genoeg over
de WOZ-waarde en belastingaanslag

(helemaal) mee oneens Niet eens/niet oneens (helemaal) mee eens Weet ik niet

Meeste inwoners zeggen brief en folder te hebben gelezen

Driekwart van de inwoners zegt de brief en folder van de 
belastingaanslag te hebben gelezen (figuur 1). Dit geldt vooral voor 
inwoners van Steenwijk (80%), gemiddeld zeggen de inwoners van de 
andere kernen van Steenwijkerland wat minder vaak de brief te hebben 
gelezen (70%). Verder zijn er geen verschillen naar groepen. 

• Over de brief en folder zijn de meeste inwoners positief. Ruim acht 
op de tien vinden de tekst in brief en folder duidelijk. Tussen de zes 
en zeven procent vindt dat niet: dit zijn vaker inwoners met een 
koopwoning. Van deze groep vindt negen procent de tekst in de 
brief niet duidelijk, van de inwoners met een huurwoning is dat 
twee procent.

• Meer dan de helft vindt dat de gemeente voldoende over de WOZ-
waarde en belastingaanslag communiceert, bijna een kwart vindt 
van niet. Inwoners die vinden dat de gemeente niet genoeg 
communiceert zijn ook vaker woningeigenaar (26%) dan huurder 
(16%).
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Brief van de belastingaanslag
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Figuur 3 - Vond u dit jaar de brief over de belastingaanslag duidelijker dan vorige jaren?

Figuur 4 – Hoe zou u de brief over de belastingaanslag het liefst ontvangen?
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Inwoners vonden de brief vaker duidelijker dan niet-
duidelijker dan vorige jaren

• De meeste inwoners, 53 procent, weten niet goed of dit jaar 
de brief over de belastingaanslag duidelijker was dan in 
vorige jaren (figuur 3). Het aandeel dat de brief duidelijerk
vond dan vorige jaren is bijna twee keer zo groot (30%) als 
het aandeel van de inwoners dat de brief niet duidelijker vond 
(16%).

• Vooral jongere inwoners vonden de brief duidelijker. 
Inwoners ouder dan 65 jaar vonden de brief bijna even vaak 
duidelijker als niet-duidelijker dan voorgaande jaren. 

• De helft van de inwoners wil de brief het liefst via de post 
ontvangen (figuur 4), meer dan een derde zou het bericht 
online via de Berichtenbox willen ontvangen. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat het aandeel dat het liefst van de 
Berichtenbox gebruik zou maken mogelijk een overschatting 
is, aangezien inwoners die lid zijn van het inwonerspanel wat 
vaker digitaal vaardig zullen zijn dan andere inwoners.
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WOZ-waarde
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Figuur 5- Heeft u sinds het ontvangen van de belastingaanslag 
de website van de gemeente bezocht om informatie te vinden 
over de WOZ-waarde? 
Basis: inwoners met een koopwoning

Figuur 7 – Hoe tevreden bent u over de informatie over de WOZ-waarde op de website van de 
gemeente? Basis: inwoners met een koopwoning die de website bezochten.
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Figuur 6 - Bent u bekend met de rol van de 
Waarderingskamer bij het bepalen van de WOZ-
waarde?
Basis: inwoners met een koopwoning
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• Inwoners met een koopwoning ontvangen van de 
gemeente een belastingaanslag waarin ook hun WOZ-
waarde staat. Het merendeel van de ontvangers, twee 
derde, bezoekt niet de website van de gemeente om 
meer informatie over hun WOZ-waarde te zoeken. Bijna 
driekwart, 72 procent, is onbekend met de rol van de 
Waarderingskamer bij het bepalen van de WOZ-waarde 
(figuur 6).

• Van de inwoners met een koopwoning bezocht 34 
procent de website van de gemeente. Bijna de helft, 47 
procent, is tevreden over de informatie die ze daar 
vonden. 21 procent is dat niet. Als redenen voor 
ontevredenheid noemen inwoners met name:

1. Dat het hen niet duidelijk werd waar de berekening 
op gebaseerd is.

2. Men vergelijkingen (van woningen) niet kon 
vinden.
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Gemeentelijke belastingen
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Figuur 8 - Heeft u sinds het ontvangen van de belastingaanslag de website van de 
gemeente bezocht om informatie te vinden over de gemeentelijke belastingen?

Figuur 9 – Hoe tevreden bent u over de informatie over de gemeentelijke belastingen op de 
website van de gemeente?  Basis: inwoners die de website bezocht hebben.
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Inwoners vaker tevreden dan ontevreden over 
informatie op de website

• Van alle inwoners zocht in totaal 20 procent informatie 
op over de gemeentelijke belastingen. 7 procent deed dit 
meerdere keren (figuur 8). Woningeigenaren deden dit 
vaker dan huurders.

• De meeste inwoners die de website bezochten waren 
tevreden over de informatie die ze daar vonden (49%) 
of hadden hier geen uitgesproken mening over (37%). 
Tenslotte was 15 procent van de bezoekers ontevreden 
over de informatie die ze vonden. Als toelichting 
noemen ze dat:

1. Ze niet goed de gewenste informatie konden 
vinden.

2. De informatie niet up to date zou zijn.

• Inwoners tot 55 jaar zijn gemiddeld wat vaker 
ontevreden (18%) dan inwoners ouder dan 55 jaar (6%). 
Verder zijn er geen verschillen tussen verschillende 
groepen inwoners.
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Taxatieverslag
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Figuur 10 - Heeft u sinds het ontvangen van de belastingaanslag het online 
taxatieverslag van uw woning bekeken? Basis: woningeigenaren.

Figuur 11 – Hoe tevreden bent u over het taxatieverslag van de gemeente? Basis: inwoners die de 
website bezocht hebben. Basis: woningeigenaren die het online taxatieverslag hebben bekeken.
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Een derde zocht het taxatieverslag op

• Van de woningeigenaren bekeek een derde, 31 procent, het 
online taxatieverslag van hun woning (figuur 10). 

• In totaal was 40 procent van de inwoners die het verslag bekeek 
hier tevreden over. 31 procent was dat niet. De belangrijkste 
redenen die inwoners hiervoor geven zijn;

• De waarde is volgens hen (veel) te hoog ingeschat

• De eigen woning werd vergeleken met andere woningen die 
niet lijken op de eigen woning

• Er zouden feitelijke dingen (zoals de woonoppervlakte) niet 
kloppen

• Bezwaren of wijzigingen die inwoners indienden zijn niet 
verwerkt
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Contact met de gemeente (1)
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Figuur 12 - Heeft u na het ontvangen van de belastingaanslag contact gehad met de gemeente 
over de WOZ-waarde? Basis: woningeigenaren. Meerdere antwoorden mogelijk.

Figuur 13 – Heeft u sinds het ontvangen van de belastingaanslag contact gehad met de gemeente 
over de gemeentelijke belastingen?  Basis: allen. Meerdere antwoorden mogelijk.
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Meeste inwoners namen geen contact op na het 
ontvangen van de belastingaanslag

• Van de woningeigenaren nam het merendeel, 78 
procent, geen contact op met de gemeente nadat men de 
WOZ-aanslag had ontvangen. 22 procent deed dit wel. 
De meesten van deze groep controleerden de gegevens 
van hun woning (12%), gevolgd door het maken van een 
schriftelijk bezwaar of het stellen van een vraag (elk 
5%). 

• Over de gemeentelijke belastingen nam een nog kleiner 
aandeel van de inwoners contact op: 10 procent deed dit. 
Als inwoners wel contact opnamen, dan deden ze dit het 
vaakst door een vraag over de belastingen te stellen 
(figuur 13).
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Contact met de gemeente (2)
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Figuur 14 - Waarom heeft u geen contact gezocht met de gemeente? Basis: inwoners die geen contact 
met de gemeente n.a.v. de belastingaanslag zochten. Meerdere antwoorden mogelijk.

Figuur 15 – Hoe tevreden bent u over het contact met de gemeente? Basis: inwoners die contact 
met de gemeente over de WOZ-waarde of gemeentelijke belastingen hebben gehad, n=50. 
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Meeste inwoners namen geen contact op omdat ze dit 
niet nodig vonden

• Aan de inwoners die geen contact met de gemeente zochten 
vroegen we waarom ze dit niet gedaan hebben. Uit de 
antwoorden blijkt dat voor het merendeel er geen reden was 
om contact op te nemen. Zo zegt meer dan de helft (56%) 
dat zij contact niet nodig vonden (onder huurders ligt dit 
aandeel hoger (70%) dan onder woningeigenaren (50%). 
Daarnaast wist een deel van de inwoners niet dat dit 
mogelijk was (5%) en vindt een deel (4%) dat het teveel 
moeite kost. Een minderheid(16%) nam geen contact op 
omdat zij er geen vertrouwen in hebben dat dit zin heeft.

• Van de inwoners die contact hadden met de gemeente is 
bijna de helft, 44 procent, tevreden over het contact. Een 
minderheid (27%) is ontevreden over het contact. Als 
redenen voor onvrede noemen inwoners dat:

• Men geen duidelijke uitleg kreeg

• Er niets met hun verzoek gedaan werd

• Elf procent noemt een andere reden. Hier wordt vaak 
genoemd dat men het (redelijk) vond kloppen of dat men er 
nog niet aan toe is gekomen.
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De werkwijze van de gemeente bij de WOZ
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Figuur 18 – Bij de WOZ-waarde…

Figuur 19 – In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
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Groot deel van de inwoners heeft geen uitgesproken 
mening over hoe de gemeente omgaat met de WOZ-
waarde

• Aan inwoners legden we een aantal stellingen voor over de 
WOZ-waarde (en hoe de gemeente daarmee omgaat) 
(figuur 18). Bij alle stellingen zegt de meerderheid geen 
mening te hebben. Als inwoners wel een mening hebben, 
dan zijn zij vaker positief dan negatief over de gemeente. 
Alleen over het besteden van de opbrengsten zijn inwoners 
even vaak positief als negatief.

• Een groot deel van de inwoners, 74 procent, heeft 
interesse in hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Over de 
werkwijze omtrent het bepalen van de WOZ-waarde is 
naar verhouding een groter aandeel van de inwoners 
negatief. Zo zegt een kwart geen vertrouwen in de 
gemeente te hebben wanneer het om het bepalen van de 
WOZ-waarde gaat (al heeft een derde dat wel). 

• Een vijfde is ook kritisch over de duidelijkheid over welke 
gegevens worden gebruikt en over de transparantie van de 
gemeentelijke werkwijze. Tegelijkertijd geldt ook hier dat 
het aandeel van de inwoners dat wél vindt dat de gemeente 
transparant en duidelijk is groter is.



Aan het einde van het onderzoek is aan de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente hebben die niet in de vragenlijst aan de 
orde zijn gekomen. Hieronder is een selectie van de gegeven antwoorden weergegeven.
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Tenslotte

• Ik heb nog nooit een taxateur gezien in alle jaren.  Volgens mij wordt alles van achter het bureau gedaan. Elk jaar moet ik 

bezwaar maken.

• Er wordt naar mijn mening onvoldoende rekening gehouden met de buurt waar je woont

• Ik heb de aangifte zelf niet ontvangen, maar mijn partner. Dat is het nadeel aan digitaal verzenden.

• Belastinggeld moet niet in Steenwijk blijven maar ook in de kernen en buitengebied uitgegeven worden aan onderhoud.

• Ik heb behoefte aan een account "mijn Steenwijkerland" waar al mijn gemeentelijke gegevens zijn terug te vinden.

• De uiteindelijke waardebepaling was toch onduidelijk, ondanks de ongetwijfelde goede bedoeling.

• Zoals ik heb aangegeven vond ik het niet prettig om zelf de gegevens van de woning te bekijken; sommige technische zaken, 

daar heb ik geen idee van! Prettiger vond ik dat een taxateur langs komt om de situatie te bekijken! Nu wordt de 

verantwoordelijkheid bij de bewoner gelegd! Jammer!

• Wij hebben nog al een bijzonder pand wat eigenlijk niet te vergelijken is met andere vergelijkbare objecten in de buurt. Dus 

het is altijd afwachten hoe de WOZ bepaald wordt. Door nu van tevoren al zelf kenmerken in te kunnen vullen, voelde het 

wel als meer maatwerk
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