Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 18 december 2015
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Lokale Lastenmeter
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Ziet u het voordeel van de Lokale Lastenmeter (zie toelichting)?
2. Gaat de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf het jaar 2016 gebruik maken van deze
Lokale Lastenmeter of haken we wellicht in een later stadium aan?
In het Binnenlands Bestuur van deze week staat een interessant bericht over de Lokale
Lastenmeter. De Lokale Lastenmeter geeft inwoners en bedrijven inzicht in de bedragen die
zij jaarlijks aan gemeentelijke belastingen betalen. Voordelen van dit instrument zijn: het
vergroten van de inwonerbetrokkenheid, een efficiëntere financiële besluitvorming en
kostenbesparing. Dit klinkt allemaal goed!
De Lokale Lastenmeter is door en voor gemeenten ontwikkeld en Rekenkamer van de
gemeente Nijmegen heeft eind 2014 hiertoe het initiatief genomen. Inmiddels is dit
instrument doorontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Tilburg, Landgraaf ,
Lingewaard, Hollands Kroon en Deventer.
Elke gemeente in Nederland kan er nu mee uit de voeten.
De Lokale Lastenmeter bestaat in de basis uit een inwoner- en bedrijventool en biedt inzicht
in de belastingtarieven van de eigen gemeente en de naburige. Er kan ook een raadsmodule
worden toegevoegd die het voor de burger mogelijk maakt om als het ware op de stoel van de
gemeenteraad plaats te nemen en belastingen te verhogen en te verlagen en te zien welke
effecten dit heeft. Dit zorgt niet alleen voor bewustwording bij inwoners en bedrijven;
doordat gemeenten meer begrip kweken voor hun belastingbeleid, zal het aantal ingediende
bezwaren en vragen aan klantcontactcentra afnemen.
Gemeenten die op een toegankelijke manier met hun inwoners willen communiceren over
hun belastingen en ter ondersteuning van de belastingaanslagen 2016 willen beschikken over
de Lokale Lastenmeter, kunnen zich tot 29 januari a.s. aanmelden bij de Rekenkamer
Nijmegen. Wat de PCG betreft ziet het er interessant uit en moeten we deze stap zetten.
Marco Petri/PCG

