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Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen inzake het voorgenomen besluit tot het
aangaan van een vervolgopdracht voor een meerjarige verplichting voor het uitvoeren van de
hertaxatie in het kader van de Wet WOZ.

Aan de Raad.

Voor de herwaardering van de onroerende zaken voor het WOZ-tijdvak 2007 hebben wij bij
meervoudige onderhandse aanbesteding met een drietal aanliggende gemeentenTaxon BV
geselecteerd.
Daarnaast hebben wij de resterende incourante onroerende zaken, zoals de defensieobjecten,
bejaarden- en ziekenhuizen e.d. opgedragen aan Grontmij BV.

Voor de vervolgopdracht met betrokken ondernemingen zijn wij voornemens in te gaan op het voorstel
van Taxon BV voor het aangaan van een meerjarig contract (4 jaar) voor het uitvoeren en begeleiden
van de hertaxaties. Het contract biedt de mogelijkheid tot voortijdige beëindiging bij zich voordoende
wetswijziging of indien ontevredenheid op mocht treden.

Alvorens een definitief besluit te nemen over de vervolgopdracht stellen wij u op grond van artikel 7
onder c van de financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet in de gelegenheid uw
eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken en daartoe bijgaand besluit te nemen.

Den Helder, 27 maart 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, wnd. burgemeester

, secretarisL



Nr. 048/PBZ (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
27 maart 2007, nr. 048/PBZ;

b e s l u i t :

op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat

de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit tot het uitbesteden van de
hertaxatie in het kader van de Wet WOZ voor de eerstkomende jaren bij Taxon BV en
Grontmij BV

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van - 7 MEI 2007

, voorzitter
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ADVIES over het voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen inzake het
voorgenomen besluit tot het aangaan van een vervolgopdracht voor een meerjarige verplichting voor
het uitvoeren van de hertaxatie in het kader van de Wet WOZ.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 23 april 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde
voorstel besproken.

De commissie geeft in meerderheid aan geen wensen en bedenkingen te hebben en adviseert het
voorstel als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 7 mei 2007.

Den Helder, 23 april 2007.

commissie bestuur en Middelen

P.N. Bn , voorzitter.

, commissiegriffier.


