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Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u het resultaat aan van het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft gehouden
naar de lokale lastendruk in de gemeente (2017-306).
Het doel van het onderzoek was enerzijds inzicht te krijgen in de omvang en verdeling van de lokale
lastendruk in Nieuwegein, mede in relatie tot andere gemeenten; anderzijds was het doel te onderzoeken
of het voor de raad en de burgers interessant zou kunnen zijn over een dergelijke online tool te
beschikken om daarmee het inzicht te vergroten.
Het onderzoek is uitgevoerd door het bedrijf Footsteps. Dit bedrijf heeft in samenwerking met de
rekenkamercommissie van de gemeente Nijmegen een lokale lastenmeter ontwikkeld. Deze wordt door
een aantal gemeenten gebruikt om een goed inzicht te krijgen in de lastendruk van de burgers. Hierbij is
het mogelijk de lasten te vergelijken met het voorgaande jaar, de buurgemeenten en vergelijkbare
gemeenten.
In het onderzoek zijn de lasten opgenomen die door de BGHU aan inwoners van Nieuwegein in rekening
worden gebracht. Dit zijn de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de lokale lasten in Nieuwegein in de pas lopen met die
van de buurgemeenten en de vergelijkbare gemeenten lasten. En dat - als er rekening mee wordt
gehouden dat in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten Nieuwegein geen hondenbelasting heft –
het totaal van de lasten in veel gevallen zelfs gunstig afsteekt ten opzichte van buur- en
referentiegemeenten. De resultaten van de lokale lastenmeter zijn voor de rekenkamercommissie geen
aanleiding om daarover aanbevelingen aan de Raad te doen.
De rapportage met de belangrijkste resultaten van de lokale lastenvergelijking (in de vorm van een aantal
staafdiagrammen) is als bijlage bij deze brief opgenomen.
Met de online tool, die naast het onderzoeksrapport is opgeleverd, kunnen burgers en bedrijven hun
lokale lasten vergelijken met die van inwoners en bedrijven in andere gemeenten van Nederland met een
woning/bedrijfspand met dezelfde WOZ-waarde en/of met dezelfde gezinssamenstelling.
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De online tool is te vinden via de URL:
De volgende link verwijst naar de lastenmeter richting inwoners en bedrijven:
https://nieuwegein.lokalelastenmeter.nl
De rapportageoplossing voor Nieuwegein is te vinden via de volgende link:
https://nieuwegein.lokalelastenmeter.nl/app/#/rapportage
De online tool kent ook een speciale module voor raadsleden waarmee de effecten van een tariefswijziging
van de verschillende lokale lasten op de begroting van de gemeente kunnen worden doorgerekend.
Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met het maximum van 100% kostendekking.
De raadsleden worden verwezen naar de link ten behoeve van het raadsdeel zelf:
https://nieuwegein.lokalelastenmeter.nl/app/#/raadsleden
Wij stellen voor om het rapport te laten agenderen voor een commissievergadering van ABZ op 5 oktober
as en daar een presentatie te laten verzorgen om raadsleden en andere geïnteresseerden te laten zien hoe
de online tool werkt en welke mogelijkheden deze biedt.
De vergelijking van de lokale lasten is nu een momentopname van de lasten in 2017 en 2016. Het is aan
de raad om de afweging te maken de tool te (laten) vullen met gegevens van elk nieuw begrotingsjaar. Dit
is een mogelijkheid voor raadsleden, inwoners en bedrijven om de lokale lastendruk inzichtelijk te houden.
Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden in de vorm van licentiekosten en inzet van eigen personele
capaciteit. Die afweging tussen meerwaarde en kosten kan de rekenkamercommissie voor de raad niet
maken.
Wij hopen dat wij met dit onderzoek er in geslaagd zijn de raad en de organisatie te hebben laten zien dat
er naast de begroting mogelijkheden zijn voor zowel raadsleden, inwoners als bedrijven de
gemeentefinanciën transparanter te maken en daarmee wellicht draagvlak te creëren voor het in rekening
te brengen lokale lasten.

Met vriendelijke groet,

Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
Kees van Santvliet (voorzitter)
Henk Boogaard
Marcel Hoogwout
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