
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inzet Lokale Lastenmeter Gemeente West Betuwe 
Ter attentie van Gemma Caldenhoven 

 

 

Gerwin van der Feijst 

30-6-2020  
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Beste Gemma, 

Hierbij ontvang je van mij de nodige informatie over de inzet van de Lokale Lastenmeter. Niet alleen 

gaat het document in op de onderdelen van de lokale lastenmeter, we gaan tevens in op de 

investering vanuit de gemeente in zowel tijd als geld. 

 

Algemeen  

Lokale Lastenmeter is een oplossing welke wij als hosted oplossing aanbieden. De oplossing draait 

binnen onze omgeving en wordt door ons technisch en functioneel onderhouden. 

Gemeente West Betuwe kan zelf eenvoudig aanpassingen doorvoeren in toelichtende en 

ondersteunende teksten van de applicatie middels het Footsteps2 CMS. 

 

Wij verzorgen de beveiligingscertificaten mits de oplossing komt te draaien op 

https://westbetuwe.lokalelastenmeter.nl Mocht er vanuit West Betuwe behoefte zijn om op een 

andere URL te draaien dan kan dat zonder extra kosten, echter zal dan wel vanuit IT beheer van West 

Betuwe een certificaat aangevraagd moeten worden in afstemming met ons. 

Inwoners en bedrijvendeel 
Het inwoners en bedrijvendeel van de Lokale Lastenmeter geeft inwoners en bedrijven op een 
eenvoudige wijze inzicht in welke belastingen en heffingen op hen van toepassing zijn en wat hiervan 
de hoogte is. Door simpelweg de persoonlijke situatie in te geven rekent het systeem exact uit wat 
de belastingplichtige kan verwachten aan gemeentelijke lasten in het betreffende jaar. 
 
Niet alleen ziet men wat hij of zij kwijt is, maar kan dit ook vergelijken met buurgemeenten, of zien 
wat er gebeurt als zijn of haar situatie verandert. 
 
In overleg richten wij het deel voor inwoners en bedrijven in met de juiste heffingen en tarieven. We 
besteden samen extra aandacht aan de opzet van de voorpagina omdat hiermee een eigen gezicht 
gegeven kan worden aan de oplossing. Per belasting zorgen we voor een juiste vraagstelling welke 
past bij jullie manier van heffen.  
 
Naast de vraagstelling is ook de toelichtende tekst (onder het vraagteken) op maat en naar wens in 
te richten. Zo kun je altijd richting belastingplichtigen communiceren zoals jullie dat graag willen. 
 

WOZ Waarde opvragen 
Indien gewenst nemen wij de mogelijkheid op om via postcode/huisnummer eenvoudig de WOZ 
waarde op te vragen van de betreffende woning. Door deze functie al vroeg in het jaar in te zetten 
vergroot je de periode waarin inwoners vragen kunnen stellen en voorkom je formele bezwaren (al 
dan niet via No Cure No Pay bureaus) (https://www.lokalelastenmeter.nl/besparing) 
 
Het deel voor inwoners en bedrijven  staat als demo klaar op  
https:// westbetuwe.woonlastenmeters.nl/ 

 
Investering in tijd vanuit de gemeente: 4 tot 8 uur 
 
 

http://www.lokalelastenmeter.nl/
https://www.lokalelastenmeter.nl/besparing
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Raadsdeel/beleidsmodule 
Indien gewenst kan ook worden gekozen voor inzet van het beleidsmatige deel van de oplossing. Op 
basis van de door West Betuwe aangeleverde cijfers richten wij de beleidsmodule in zodat er een 
omgeving ontstaat waar collega’s vanuit afdeling belastingen/financiën met de werkelijke cijfers en 
situaties van West Betuwe aan de knoppen kunnen draaien en eventuele voorstellen kunnen 
doorrekenen. Wat doet de invoering van een extra belasting, of hoe pakt een andere grondslag uit 
voor verschillende groepen binnen de gemeente? Deze vragen beantwoord je eenvoudig online. 
 
Ons advies is altijd eerst intern ervaring op te doen, en aansluitend de raad te betrekken bij dit deel. 
Zo kan gekozen worden de komende twee maanden eerst zelf aan de slag te gaan, en vanaf 
september/oktober de raad hierbij te betrekken. 

 
Op https://westbetuwe.woonlastenmeters.nl/app/#/raadsleden staat de demo van de 
beleidsmodule. Verhoog de OZB inkomsten bijvoorbeeld met 1 miljoen en sla de wijziging op. 
Je ziet op de daarna getoonde pagina direct de uitwerking van deze wijziging op de verschillende 
groepen binnen de gemeente. 
 
Investering in tijd vanuit de gemeente: 2 tot 4 uur 
 

Animatie 
Uiteraard realiseren wij voor West Betuwe ook de animatie op maat ter promotie/introductie van de 
lastenmeter richting inwoners. Hiervoor ontvangen we graag 3 tot 4 herkenbare objecten uit de 
gemeente. Een voorbeeld tref je op; https://player.vimeo.com/video/252338845  
 
Investering in tijd vanuit de gemeente: 0,5 tot 1 uur 

 
Investering 
De kosten voor de lastenmeter bestaan uit een eenmalige investering en een jaarlijks bedrag voor 
hosting, technische updates en het bijwerken van de cijfers. 

 
Omschrijving eenmalige kosten    Uren  Investering 
Lastenmeter inclusief licentie Footsteps2 CMS   n.v.t.  € 11.500,- 
Animatie op maat      n.v.t.  inbegrepen 
Rapportageoplossing      n.v.t.  inbegrepen 
 

De totale investering bedraagt eenmalig €11.500,- 

Omschrijving jaarlijkse kosten      Investering 
Hosting Lokale Lastenmeter / Footsteps CMS voor beheer teksten  € 2.050,-  
- Maximaal 3 maal per jaar bijwerken van de cijfers 
- Jaarlijks bijwerken landelijke tarieven 
- Ondersteuning communicatie 
- Helpdeskondersteuning 
 

De totale jaarlijkse investering bedraagt € 2.050,-   

 

Investering in tijd jaarlijks vanuit de gemeente: 1 tot 2 uur 

 

http://www.lokalelastenmeter.nl/
https://westbetuwe.woonlastenmeters.nl/app/#/raadsleden
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Consultancy 

Standaard zijn er 2 dagdelen consultancy inbegrepen. Deze zijn ruim voldoende om samen de 

lastenmeter in te richten op basis van bestaande techniek en functionaliteiten. Is maatwerk gewenst 

dan kan dat natuurlijk. Aanvullende dagdelen kosten € 450,- per dagdeel. 

Opmerkingen 

- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

- Op deze overeenkomst zijn onze voorwaarden van toepassing. (www.footsteps.nl/voorwaarden) 

- Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 3 jaar +2 optiejaren.  2 jaar 

- Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig.  

- Betalingscondities bedragen 1/2 bij opdracht 1/2 bij oplevering. 

- Geheimhoudingsverklaring maakt onderdeel uit van deze overeenkomst  

Mocht het voorstel akkoord zijn, dan volstaat het tekenen van dit document inclusief het retour 
sturen per mail. Indien gewenst kan er ook een opdrachtbrief worden verstrekt, met daarbij dan 
meteen graag eventuele kenmerken ten bate van facturatie. 
 

Voor akkoord:  
 

Opdrachtgever (Gemeente West Betuwe): 

Plaats:    Datum: 

Naam:    Handtekening: 

 

Opdrachtnemer (Lokale Lastenmeter): 

Plaats:  Huissen    Datum: 30-6-2020 

Naam: Gerwin van der Feijst    Handtekening:    

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gerwin van der Feijst 

 

 

 

http://www.lokalelastenmeter.nl/

