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Onderwerp: cijfers bezwaar en beroep

Geachte heeft Van Helden, beste Maarten,

Bij de behandeling van de financiële stukken van GBLT in de raadsvergadering van 28 mei 
heeft de Leusdense D66-fractie enkele vragen gesteld. Het betreft de volgende vragen bij de 
bezwaar- en beroepcijfers zoals vermeld op pagina’s 21 en 22 in de jaarstukken 2019;
- is het mogelijk om de cijfers van de bezwaren en beroepen voortaan ook van alle 

gemeentelijke deelnemers gespecificeerd in de jaarstukken terug te laten komen? 
(inclusief de percentages voor toekennen, afwijzen, en WOZ-waardeverandering) 
en is het mogelijk dat deze cijfers op de website van GBLT worden geplaatst?

Bij de vragen is als toelichting gegeven dat de betreffende cijfers een duiding geven van de 
kwaliteit van de belastinguitvoering door GBLT. Door openbaarmaking wordt inzicht en 
transparantie geboden aan de belastingbetalers, en wordt tevens onderlinge vergelijking 
mogelijk ten opzichte van andere deelnemers, andere gemeenten, en ten opzichte van het 
gemiddelde.

Tijdens de raadsvergadering heb ik toegezegd deze vragen bij GBLT in te brengen c.q. aan 
het algemeen bestuur voor te leggen. Behalve een inhoudelijke reactie vanuit GBLT is van 
belang of andere gemeentelijke deelnemers - afhankelijk van de inhoudelijke reactie - 
akkoord kunnen gaan.
Mijn verzoek is deze brief hiertoe te agenderen voor de AB-vergadering van 1 juli a.s.

Overigens is de raad (via de zogenoemde raadsrapporteurs) eerder al geïnformeerd over de 
Leusdense bezwaar- en beroepcijfers zoals vermeld in de jaarrapportage heffen en innen 
2019, emover de van toepassing zijnde normen van de Waarderingskamer bij de WOZ.

Met vriendelijke groet.
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