
Van: 

Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 08:47 

Aan: @gmail.com' 

Onderwerp: WOO-verzoek inzake naheffingsaanslagen 

Bijlagen: Kostenonderbouwing naheffingsaanslagen.pdf 

 

Beste meneer , 
 
Uw e-mail van 11 januari 2023 (17:30 uur) over het onderwerp “WOO-verzoek inzake 
naheffingsaanslagen" hebben we in goede orde ontvangen. U vraagt om 
informatie/documenten met betrekking tot onder andere de parkeerbelasting.  
 
Specifiek vraagt u om: 

1. Stukken die de gemeenteraad heeft gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van 
de kosten van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting in 2021, 2022 en 2023. 

2. Stukken die dienen ter onderbouwing van de kostenposten die de gemeenteraad, 
het college of de ambtenaar die daarvoor verantwoordelijk is, in de berekening 
van de hoogte van de kosten van naheffingsaanslagen parkeerbelasting heeft 
betrokken. 

3. Stukken waaruit een opgave van de overheadkosten die de gemeente in het 
algemeen maakt en de verhouding daarvan met de personeelskosten blijkt. 

4. Een opgave van het aantal opgelegde en geraamde naheffingsaanslagen in de 
jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor het jaar 2023. 

5. Het aantal beschikkingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften of boetes op grond van de Wet bestuurlijke 
boete overlast openbare ruimte dat door parkeercontroleurs van de gemeente, al 
dan niet met behulp van een scanauto, aanvankelijk is geraamd en uiteindelijk is 
opgelegd in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor 
het jaar 2023. 

 
Ad. 1 en 2  
In de bijlage bij deze e-mail treft u een onderbouwing van de kosten van 
naheffingsaanslagen parkeerbelasting in 2022 aan. Wij beschikken niet over andere 
stukken die aan uw informatieverzoek onder de nrs. 1 en 2 voldoen.  
 
Ad. 3  
Een opgave van de overheadkosten zoals door u gevraagd vindt u op pagina 165 van de 
vastgestelde begroting voor 2023. U kunt de begroting 2023 raadplegen op onze website 
via onderstaande link: 
 

Bijlage-1-Begroting-2023-gemeente-Doetinchem-boekwerk-gecorrigeerd.pdf 

 
Ad. 4  
Het aantal opgelegde/geraamde naheffingsaanslagen in de jaren 2018-2022 (opgelegd) en 
2023 (geraamd) bedraagt: 
2018: 2277 stuks 
2019: 2576 stuks 
2020: 1355 stuks 
2021: 1165 stuks 
2022: 2085 stuks 
Raming 2023: 2600 stuks 
 
Ad. 5: 



De beschikkingen ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften worden opgelegd en verzonden door het Centraal justitieel 
incassobureau (CJIB). De gemeente beschikt niet over die beschikkingen en evenmin over 
informatie waaruit blijkt om welke aantallen het gaat. Voor een antwoord op uw 
informatieverzoek onder nr. 5 in uw e-mail kunt u zich zodoende het beste tot het CJIB 
wenden.  
 
Het handhavingsinstrument “Bestuurlijke boete inzake overlast openbare ruimte” wordt 
in de gemeente Doetinchem niet toegepast. 
 
Er vindt in de gemeente Doetinchem geen handhaving met een scanauto plaats. 
 
Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat wij uw informatieverzoek met het vorenstaande als afgehandeld 
mogen beschouwen. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, stellen wij u bij dezen in 
de gelegenheid ons dat met gebruikmaking van de reply-functie in uw e-mailprogramma 
binnen 14 dagen na de verzenddatum van deze e-mail mede te delen. Als wij na 
ommekomst van voornoemde termijn geen reactie van u hebben ontvangen, sluiten wij 
dit dossier. 
 
Als u nog vragen heeft dan kunt u mij bellen of mailen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
gemeente Doetinchem 

Vergunningverlening, Toezicht en Belastingen 

Medewerker WOZ / Belastingen 

(0314) 377 228 

www.doetinchem.nl 

Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact 
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