
Gemeentelijke belastingaanslagen
ontvangt u zaterdag
Eind deze week worden de aanslagen gemeentelijke 
belastingen voor 2021 verstuurd. Hebt u zich aangemeld 
voor Mijn Overheid dan ontvangt u de aanslag digitaal in 
uw berichtenbox.  

Het gaat om de aanslag gemeentelijke belastingen. 
Hierop kunnen de volgende belastingen voorkomen:

Voor inwoners:
•  afvalstoffenheffing vastrecht, een vast bedrag voor de 

afvalstoffenheffing;
•  afvalstoffenheffing variabel, een bedrag afhankelijk van 

het aantal aanbiedingen in 2020;
•  WOZ-beschikking;
•  onroerendezaakbelastingen;
•  hondenbelasting;
•  grafrechten;
•  belasting op roerende woonruimten.

Voor bedrijven:
•  WOZ-beschikking;
•  onroerendezaakbelastingen;
•  reclamebelasting.

Geen aanslag ontvangen?
Hebt u geen digitale of papieren aanslag ontvangen? 
Via onze website www.doesburg.nl/belastingen Mijn 
Doesburg kunt u de aanslag bekijken. Natuurlijk kunt 
u ook bellen naar de Publieksbalie: (0313) 48 13 90 of 
mailen: belastingen@doesburg.nl. 

Meld u aan voor de berichtenbox
Wilt u de belastingaanslag in het vervolg digitaal 
ontvangen? Meld u dan aan voor de berichtenbox op 
www.mijn.overheid.nl. U logt in met uw DigiD. 

Tarieven afvalstoffenheffing niet verhoogd
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet gewijzigd 
ten opzichte van vorig jaar. De overige tarieven zijn 
uitsluitend met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd. 

Tarief ozb en stijging woningmarkt
Bij de berekening van de tarieven ozb wordt rekening 
gehouden met de marktsituatie. Zo zijn de waardes van 
woningen ten opzichte van vorig jaar verder gestegen. 
In dit geval wordt het tarief gelijk aan het gemiddeld 
percentage van de stijging verlaagd. Dit verklaart waarom 
het tarief voor de eigenaren van woningen in 2021 lager 
is dan vorig jaar. Omdat ook rekening is gehouden met 
de inflatiecorrectie stijgt het gemiddeld aanslagbedrag 
voor de ozb 2021 met niet meer dan 2,25% ten opzichte 
van 2020. 

Nieuw: afvalstoffenheffing variabel 2020
Vanaf 2020 staat het vastrecht van de afvalstoffenheffing 
op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit vaste 
bedrag betaalt u vooraf. 
Het variabele bedrag wordt achteraf opgelegd. Dit is het 
bedrag voor het aantal keren in 2020 dat de afvalbak 
is geleegd of de afvalpas in 2020 is gebruikt bij de 
ondergrondse containers. Vandaar dat het variabele 
bedrag voor het eerst dit jaar op deze aanslag aantreft.

WOZ-beschikking 2021
Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw 
woning of bedrijf. Dit is de geschatte marktwaarde. Deze 
is vastgesteld naar het marktniveau op 1 januari 2020.
 
Het taxatieverslag
Wilt u de WOZ-waarde van uw woning beoordelen? Kijk 
dan in het taxatieverslag. Hierin staan verkoopcijfers 
van huizen waarmee we uw woning vergelijken. Deze 
hoeven niet identiek te zijn. Bij de taxatie wordt rekening 
gehouden met verschillen. U vindt het taxatieverslag op 
www.overheid.nl of op onze website bij ‘Mijn Doesburg’. 
Bedrijven kunnen het taxatieverslag aanvragen via een 
formulier op onze website.

Is de corona pandemie van invloed op de WOZ-
waarde 2021?
Op de site van de Waarderingskamer leest u dat corona 
in het algemeen geen effect heeft op waardebepaling 
2021. Uitzonderingen zijn objecten bestemd voor cultuur, 
sport en horeca. Bij deze categorieën is er sprake van 
een klein nadelig effect op de WOZ-waarde. De gemeente 
Doesburg volgt het advies van de waarderingskamer op 
om dit nadelige effect in de WOZ-waarde te verwerken.

De kwaliteit van de taxaties
De Waarderingskamer wil dat inwoners en bedrijven 
erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties 
van hun onroerende zaken goed is. Zij controleert en 
beoordeelt daarom de taxaties van de gemeentes. 
Alle beoordelingen kunt u lezen op de website van de 
waarderingskamer. Zo heeft de gemeente Doesburg 
vanaf 2018 de maximale beoordeling. Wij doen ons 
uiterste best om dit zo te houden en, waar nodig, te 
verbeteren. 

Vindt u de waarde te hoog of te laag?
Neem gerust contact op met de gemeente. U kunt 
bellen met team WOZ/Heffingen (0313) 48 13 56 of 
(0313) 48 13 58. Of mail naar: belastingen@doesburg.
nl. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig om officieel 
bezwaar te maken. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde 

juist wordt vastgesteld voor de gemeente maar ook 
voor u. Voor u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 
hypotheek, bij de schenk- en erfbelasting en bij de 
verkoop van uw woning of een bedrijf. 

Betalingstermijnen
U moet de aanslag betalen voor 30 april. Als u ons 
gemachtigd heeft voor automatische incasso dan 
schrijven wij het bedrag in 10-maandelijkse termijnen af 
van uw rekening. Hebt u geen automatische incasso dan 
kunt u dit aanvragen via onze website. Doet u dit voor 15 
maart dan wordt ook deze aanslag in 10 termijnen van 
uw rekening afgeschreven.

Makkelijk betalen
Scan hiervoor de QR-code op het voorblad van de 
aanslag, of gebruik de IDEAL-link in Mijnoverheid. Dan is 
het direct geregeld. 

Kwijtschelding
Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding 
aanvragen bij de invorderingsambtenaar voor de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffing (aanslag via Vitens) 
en de grafrechten. Het formulier kunt u vinden op 
onze website of aanvragen bij de publieksbalie van 
het stadhuis. De invorderingsambtenaar beoordeelt 
of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding.  

Vragen over de aanslag?
Bel dan met de Publieksbalie: (0313) 48 13 90 of mail 
naar belastingen@doesburg.nl. We geven graag uitleg. 
Als er iets niet klopt aan de aanslag of de WOZ-waarde 
herstellen we dit zo snel mogelijk. Formeel bezwaar 
maken is dan niet nodig. 

Gratis bezwaar via een bureau is niet gratis
Bezwaar maken is niet moeilijk en kunt u prima zelf. 
Toch zijn er commerciële bezwaarmakers die adverteren 
dit ‘gratis’ voor u te doen. Op basis van no cure no pay. 
Dit is niet gratis. Want als de waarde verlaagd wordt, 
moet de gemeente hen betalen voor de proceskosten. 
Dat is al snel meer dan € 500 per bezwaar. Deze kosten 
betalen we met gemeenschapsgeld. Ze raken dus 
ook uw portemonnee. U kunt eenvoudig zelf bezwaar 
maken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar 
belastingen@doesbug.nl. 

Meer informatie over de aanslag?

Kijk op www.doesburg.nl/belastingen
voor meer informatie over de aanslag.
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Openingstijden
In verband met het coronavirus is 
het stadhuis alleen op afspraak te 
bezoeken. Om een afspraak te maken, 
belt u naar het publieksbureau op het 
nummer 0313 – 48 13 13.

BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
Op donderdag 25 februari 2021 om 19:30 uur vergadert de 
gemeenteraad van Doesburg.

* NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek en pers 
kunnen vergaderingen gedurende deze crisis live volgen via 
de website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. Nadere 
informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.voorhof@
doesburg.nl 
 
De agenda vermeldt de volgende punten:
•  Opening en vaststellen definitieve agenda
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 

december 2020

•  Ingekomen stukken
•  Bestemmingsplan Koppelweg naast 1a
•  Bestemmingsplan Onderstation Angerlo
•  Gewijzigde begroting zwembad 2021
•  Benoemingen in raadscommissies
•  Minimabeleid 2021 - 2023
•  Rondvraag raadsleden

Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.
voorhof@doesburg.nl 

Raadplegen actuele agenda’s en stukken 
U kunt alle actuele agenda’s met openbare stukken van 
gemeenteraad en raadscommissies gratis digitaal raadplegen 
via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl

Raads- en commissievergaderingen volgen via internet 
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live kunt u 
vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen.

GGD vaccineert géén ouderen thuis

Let op voor oplichters. We krijgen berichten dat ouderen 
worden gebeld door oplichters die zeggen dat ze bij de 
GGD werken. Deze mensen willen een afspraak maken voor 
een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt 
niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het 
vaccineren, vraagt nooit om geld en komt ook niet bij mensen 
thuis om te vaccineren.
 
Uitnodiging per brief
Mobiele ouderen vanaf 80 jaar krijgen momenteel een 
uitnodiging voor de coronavaccinatie. Ze krijgen de 
uitnodiging per post van het RIVM.

Mobiele ouderen bellen daarna zelf met een landelijk 
nummer om een afspraak te maken. Zij worden meestal 
gevaccineerd op Papendal of in Ede; de vaccinatielocaties van 
GGD Gelderland-Midden. Niet-mobiele ouderen worden door 
de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.
 
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen!
Iedereen met klachten kan zich laten testen op het 
coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het 
virus en beschermen we elkaar. Je kunt bellen voor een 
testafspraak met 0800-1212 of online op www.coronatest.nl 
een afspraak maken.

Afsluiting kernwinkelgebied van 27 april t/m 30 september

Doesburg heeft een kleine compacte binnenstad. Het 
historische stratenpatroon is niet geschikt voor veel verkeer. 
Vooral in de zomermaanden is het in de binnenstad gezellig 
druk. Om ook dit seizoen veilig en verantwoord van al het 
moois van Doesburg te kunnen genieten, is er vanuit het 
plan Vitale Binnenstad besloten tot een afsluiting van het 
kernwinkelgebied voor auto’s en (brom)fietsers. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het plan Vitale Binnenstad is veelomvattend en is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Een van de onderdelen is binnenkort 
al zichtbaar en betreft de seizoensafsluiting: Vanaf 2021 kun 

je het kernwinkelgebied (Ooipoort-, Meipoort- en Kerkstraat) 
van Doesburg van 27 april t/m 30 september tussen 11.00 en 
18.00 uur alleen wandelend in. De overige periode geldt dit 
alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Behalve de sfeer komt 
dit vooral ook de veiligheid ten goede. Buiten deze tijden kan 
er wel worden gereden in het kernwinkelgebied. 

Wat betekent dit voor (fiets)parkeren?
De binnenstad krijgt hiermee een zogenaamde zomer en 
winterjas. Omdat fietsgebruik in die periode toeneemt komen 
hiervoor in de plaats extra fietsstallingsvoorzieningen. 

Vrijwilligers van de maand februari
Deze maand zijn de 4 receptionistes van de 
Buurtacademie: Jeannette Meijerman, Mieke Olink, 
Eefje Zinnemers en Edith Weetink de vrijwillergs van de 
maand!

De receptionistes zijn ook in deze Coronatijd dagelijks op hun 
post om vragen van bezoekers te beantwoorden. Maar het 
is stil aan de Linie 4, zelfs op de Coronahulplijn. Net zo stil 
als bij alle andere diensten in het gebouw, zoals de Plusbus, 
Caleidoz, Vluchtelingenwerk, WMO en VIT mantelzorg. Alles 
gaat momenteel telefonisch, op het het bloedprikken na 
natuurlijk. 

Toch houden de vrouwen de moed er in en kunnen lachen om 
situaties die ze hebben meegemaakt: Een man die zijn potje 
urine pontificaal op de balie dropt met de mededeling “Ja, dat 
moest ik hier inleveren”. Of iemand die bij de receptioniste de 
uitslag van de Coronatest wil uitdraaien. Oeps! En natuurlijk 
iemand die zonder mondkapje binnenkomt “oh ja, vergeten”. 
Verwarring over hun taak is er dus volop. Sommige mensen 
denken dat de receptionistes werken voor de huisartsenpost 
of in dienst zijn van de bibliotheek en komen binnen met 
“ik wil lid worden van de bibliotheek”. Nee deze vier dames 
werken voor de Buurtacademie en met veel plezier!


