
 

 
 

Amendement 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op dinsdag 22 februari 2022,  

kennisgenomen hebbend van het collegevoorstel 2022/024 inzake Kadernota BSR 

(Belastingsamenwerking Rivierenland) 2023 en het voorstel om geen zienswijze in te dienen op deze 

Kadernota; 

Besluit het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 

• Schrappen: 

Beslispunt 1: Geen zienswijze in te dienen op de kadernota BSR 2023.  

 

• Toevoegen: 

Beslispunt 1: een zienswijze in te dienen met de volgende strekking: 
 

o De zorg van de gemeenteraad aan het bestuur van de BSR over te brengen over de 

gevolgen van datagedreven werken. Door krapte op de arbeidsmarkt bestaan er zorgen 

over een toename van de complexiteit in de bedrijfsvoering als gevolg van dit 

datagedreven werken. Er is een groot risico aanwezig dat door het extra werk – hetgeen 

veelal handmatig moet worden uitgevoerd- in combinatie met krapte op de 

arbeidsmarkt, de werkdruk zal leiden tot onzorgvuldigheden en een toename van de 

foutenkans op het onderdeel heffen van lokale belastingen – hetgeen onze inwoners en 

bedrijven raakt. 

o Het Bestuur van de BSR te vragen de bedrijfsvoering tussentijds te monitoren op de 

gevolgen van het datagedreven werken; 

o Deze monitoring jaarlijks aan de gemeenteraden terug te koppelen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Fractie Dorpsbelangen West Betuwe 

 

Léon van Dun 

 
  



Toelichting 
 
 
Nederland gaat meer en meer toe naar datagedreven werken o.a. middels de Landelijke 
Voorzieningen. 
Met de komst van de LV WOZ (Landelijke Voorziening WOZ) worden de gegevens van de niet 
deelnemende gemeenten, die tot 30 juni 2021 via maandelijks geleverde IWB bestanden ingelezen 
werden, niet meer geleverd door het Kadaster. Deze gegevens worden nu middels het dagelijkse 
berichtenverkeer LV WOZ geleverd. De ‘handmatig’ te verwerken uitval is hiermee aanzienlijk groter 
geworden. 
 
Als gevolg van datagedreven werken zal de komende jaren extra ingezet moeten worden op deze 

veranderingen. In veel gevallen worden de basisadministraties in delen opgeleverd, wat voor extra 

werk zorgt. Tevens is de software vaak niet tijdig klaar voor de optimalisatie van het proces, hierdoor 

sluiten informatiestromen niet op elkaar aan en is er nog veel handmatig werk noodzakelijk. Voor de 

juiste en volledige verwerking van de gegevens is er de komende jaren extra formatie nodig. 

Als gevolg van datagedreven werken zal de komende jaren extra ingezet moeten worden op deze 

veranderingen. In veel gevallen worden de basisadministraties in delen opgeleverd, wat voor extra 

werk zorgt. Tevens is de software vaak niet tijdig klaar voor de optimalisatie van het proces, hierdoor 

sluiten informatiestromen niet op elkaar aan en is er nog veel handmatig werk noodzakelijk. Voor de 

juiste en volledige verwerking van de gegevens is er de komende jaren extra formatie nodig, wat door 

krapte op de arbeidsmarkt problematisch zal worden. 

 

 


