
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  5 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Rikjan Omvlee, Financiële zaken  

Onderwerp:  Belastingverordeningen 2014 

 

1. Aanleiding 

Raadslid mevrouw Olde Reuver of Briel (D’66) stelt schriftelijk de volgende vraag: 

“Vorig jaar heeft D’66 aangegeven dat het ongelukkig is dat de belastingverordeningen na de 

vaststelling van de begroting werd aangeboden aan de gemeenteraad. Prettig  dat de 

verordeningen nu wel worden aangeboden bij de begroting. Een belangrijk punt is dat 

de  tarieven worden berekend op basis van het uitgangspunt dat de diensten die de gemeente 

aan de burgers verleend, kostenneutraal geschied. Het is dus van belang om de processen er 

om heen zo efficiënt en effectief mogelijk te maken zodat de burger een lager tarief hoeft te 

betalen. Dit was ook een belangrijk signaal van de D66 fractie vorig jaar. Heeft het college in 

de afgelopen periode nu ook de processen rond de interne diensten beoordeeld op efficiency 

en heeft dit gevolgen gehad voor een lager tarief? Daarnaast is het van belang om bij een 

dergelijke beoordeling van de processen de noodzaak van de tariefstelling te betrekken en de 

administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers zo klein mogelijk te maken.” 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding van de organisatieverandering die 

moet leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Zo zijn de processen van het publieks-

centrum doorgelicht (leantraject doorlopen). Dit om de dienstverlening te verbeteren en de 

administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers zo laag mogelijk te houden.  

 

De implementatie van de nieuwe organisatie zal zijn beslag krijgen op 1 mei 2014. Dit zal 

leiden tot een nieuwe kostenplaatsenstructuur en hiermee zal de doorberekening van de 

kosten ook veranderen. Op z’n vroegst zullen dan ook de mogelijke efficiencyvoordelen in de 

begroting van 2015 zichtbaar zijn. 
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3. Conclusie 

De mogelijke efficiencyvoordelen zullen op zijn vroegst doorwerken in de belastingtarieven van 

2015. 


