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Namens de fractie D66 (Jan Mülder)

Onderwerp: Cijfers bezwaar en beroepschriften GBLT

Aanleiding

D66 wil de transparantie vergroten over de wijze waarop de gemeentelijke belasting in Leusden 
wordt geheven. Deze belasting worden uitgevoerd samen met andere gemeenten en waterschappen 
door het GBLT. D66 heeft aan dit GBLT laten vragen om de cijfers over de bezwaarschriften en de 
beroepschriften per gemeente openbaar te maken. Daarbij gaat het om het aantal dat is ingediend, 
maar vooral om het aantal dat (deels) is toegekend en waarbij het besluit dus gecorrigeerd is. GBLT 
heeft laten weten (brief van 7 oktober jl.): 

“(…) om de resultaten per opdrachtgever alleen aan de opdrachtgever te verstrekken in de 
belastingverantwoordingen en in de bestuursrapportages alleen de uniforme collectieve 
dienstverlening te verantwoorden als ongedeelde eenheid.”

Dit betekent dus dat het GLBT deze gegevens helaas zelf niet openbaar wil maken, maar dit overlaat 
aan deelnemende gemeenten en waterschappen.

1. Klopt het dat het college de cijfers over de bezwaar- en beroepschriften ontvangt van het 
GBLT uitgesplitst voor de gemeente Leusden?

2. Wil het college deze cijfers na ontvangst openbaar maken?
3. Wil het college dit openbaar maken ook zo doen dat deze cijfers ook makkelijk op de website 

van de gemeente zijn terug te vinden (onder de kop van belastingen)?

Het GBLT schrijft in haar antwoord ook dat:

“Wij zijn terughoudender als bezwaren worden gehanteerd als maatstaf voor de kwaliteit. Een 
dergelijke maatstaf functioneert als een streven om het aantal bezwaren zo laag mogelijk te 
presenteren.”

4. In hoeverre vindt het college dat het (relatieve) aantal toegekende bezwaar- en 
beroepschriften wel degelijk een maatstaf voor kwaliteit van de genomen besluiten kan zijn?

Ik hoop dat u deze vragen weer spoedig wil beantwoorden.

Jan Mülder
D66 raadslid Leusden
j.muelder@casema.nl
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