Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-67
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 21 december 2015
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Lokale Lastenmeter

Vraag 1:
Ziet u het voordeel van de Lokale Lastenmeter?
Antwoord:
De door de Nijmeegse rekenkamer ontwikkelde Lokale Lastenmeter is een instrument dat
inwoners en bedrijven gemakkelijk inzicht geeft in de hoogte van hun gemeentelijke
belastingen. Daarbij kan worden ingespeeld op de individuele situatie. Ook kan een
vergelijking worden gemaakt vanuit de eigen situatie met andere gemeenten. Daarnaast
kunnen raadsleden door middel van het aanpassen van bedragen/tarieven inzicht krijgen in de
meer of minder opbrengsten van doorgevoerde wijzigingen.
Ons college ziet daarom zeker voordelen voor de inwoners en bedrijven; het voordeel voor
raadsleden blijft naar onze mening (nog) beperkt.
Vraag 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?
Antwoord:
Er komt steeds meer software op de markt om op een aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke
en moderne wijze informatie toegankelijk te maken voor zowel de inwoners als de
bestuurders. Wij hebben er voor gekozen om in 2016 een begin te maken met het invoeren
van de zogenaamde begrotingsapp, waarmee eenvoudig en inzichtelijk informatie kan
worden gedeeld over de vragen “wat willen we bereiken”, “wat gaan we daarvoor doen” en
“wat gaat dat kosten”. Deze stap willen we eerst afronden.
Wij zijn momenteel nog niet voornemens om het instrument Lokale Lastenmeter aan te
schaffen. Weliswaar kunnen burgers en bedrijven daarmee op eenvoudige wijze inzicht
krijgen in de door hen te betalen lasten, maar het instrument is nog niet uitontwikkeld.
Momenteel wordt het gebruikt door een beperkt aantal gemeenten. Overigens merken wij op
dat de mogelijkheid van vergelijking met andere gemeenten (dan wel met het landelijk
gemiddelde) niet zonder risico’s is, omdat de lokale lastendruk in relatie moet worden
gebracht met de lokale omstandigheden en het geboden voorzieningenniveau.
De kosten van de Lokale Lastenmeter bedragen naar verwachting zo’n € 5.000,- voor
aanschaf en implementatie en € 850,- aan structurele licentiekosten. Daarnaast moet er voor
onderhoud en beheer van de applicatie ook capaciteit worden vrijgemaakt.
Samenvattend: op dit moment gaat de gemeente Wijk bij Duurstede geen gebruik maken van
het instrument maar wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.
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