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:

Bijlage(n)

: offerte Lokale lastenmeter en tarieven Lokale lastenmeter

Onderwerp

: gebruik applicatie Lokale lastenmeter

Onderwerp
gebruik applicatie Lokale lastenmeter
Beslispunten
1. Om de applicatie Lokale lastenmeter voorlopig voor de duur van 2 jaar te gebruiken.
2. Vóór afloop van de periode van 2 jaar zal een evaluatie op het gebruik van de applicatie
plaatsvinden, waarna tot (mogelijke) verlenging kan worden overgegaan.
3. De financiële lasten voor het gebruik van de Lokale lastenmeter, te weten incidenteel
€ 11.500,= en jaarlijks € 2.050,= worden (gecorrigeerd) meegenomen in de 2e bestuursrapportage
2020.
Inleiding
In de raadsvergadering van 22 oktober 2019 is de Motie D66 “inzicht in lokale heffingen” unaniem
door uw raad aangenomen. De aanleiding voor deze motie was dat de raad meer inzicht wilde krijgen
in het effect van wijzigingen in de lokale heffingen op de persoonlijke situaties van inwoners en
bedrijven binnen de gemeente West Betuwe en het vergroten van de transparantie over de lokale
heffingen. Ook worden raadsleden met behulp van een applicatie (instrument) zelf in staat gesteld
om (indien nodig) aanpassingen in de lokale heffingen voor te bereiden.
Naar aanleiding van die aangenomen Motie D66 is er in de auditcommissie van 11 mei 2020 een
tweetal presentaties gehouden en zijn de instrumenten bekeken die hiervoor beschikbaar zijn.
Besluitgeschiedenis
Beoogd effect
Door het inzetten van een instrument (applicatie) het effect van de harmonisatie van lokale heffingen
op huishoudens en bedrijven te monitoren, de transparantie over de lokale heffingen te vergroten en
raadsleden beter in positie te brengen om zelf aanpassingen te kunnen doen dan wel aanpassingen
te kunnen beoordelen
Argumenten
1.1 Presentaties in auditcommissie
Zoals al aangegeven zijn er een tweetal presentaties gehouden in de vergadering van de
Auditcommissie op 11 mei 2020. Beide applicaties stellen de raad in staat om het beoogde effect te
realiseren, waarbij tijdens de presentaties is gebleken dat de ene applicatie beduidend minder
mogelijkheden biedt dan de andere. Hierbij is de keus gevallen op de Lokale lastenmeter.
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1.2 Gebruik applicatie Lokale lastenmeter
Voor raadsleden is de tool beleidsmatig beperkt doordat scenarioplanningen voor de
rioolheffingen en afvalstoffenheffing al via het WRP en de Avri plaatsvinden. In het kader van
service en dienstverlening is het wel een bruikbare tool voor de inwoners. De auditcommissie stelt
voor om de Lokale lastenmeter voor 2 jaar in te voeren om zo te bekijken of de inwoners hier ook
echt gebruik van maken.
2.1 Evaluatie vóór afloop termijn van 2 jaar
Voor afloop van de termijn van 2 jaar zal er een evaluatie bij uw raads- en burgerleden worden
gehouden over het gebruik van de Lokale lastenmeter. De uitkomst zal de basis zijn voor een
mogelijk vervolg van het gebruik van de applicatie.
3.1 Financiële lasten
De financiële lasten zijn op basis van aanname meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2020.
De nu ontvangen offerte laat zien dat hierbij is uitgegaan van foutieve bedragen. De bedragen
zullen na besluitvorming in uw raad op dit raadsvoorstel in de 2 e bestuursrapportage 2020 worden
gecorrigeerd.
Kanttekeningen
Duurzaamheid
Financiën
De financiële lasten voor het gebruik van de Lokale lastenmeter zijn incidenteel € 11.500,= en
daarnaast jaarlijks € 2.050,= voor gebruik, onderhoud en update. Voor het 1e jaar betekent dit een
bedrag van € 13.550,=, de bedragen zullen worden gecorrigeerd in de 2e bestuursrapportage 2020.
Uitvoering
Planning
Evaluatie
Het gebruik van de Lokale lastenmeter zal vóór afloop van het 2e jaar geëvalueerd worden.
Communicatie
Juridische zaken
De gemeenteraad van West Betuwe
De griffier,
Hans van der Graaff

de burgemeester,
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de griffier;
gelet op het advies vanuit de Auditcommissie van 11 mei 2020;
besluit:
1. om de applicatie Lokale lastenmeter voorlopig voor de duur van 2 jaar te gebruiken;
2. vóór afloop van de periode van 2 jaar zal een evaluatie op het gebruik van de applicatie
plaatsvinden, waarna tot (mogelijke) verlenging kan worden overgegaan;
3. De financiële lasten voor het gebruik van de Lokale lastenmeter, te weten incidenteel
€ 11.500,= en jaarlijks € 2.050,= worden (gecorrigeerd) meegenomen in de 2 e bestuursrapportage
2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 juli 2020, nummer 2020/094
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop
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