PVV Hengelo verwijst naar het artikel in de Tubantia van 01-10-2018
Titel artikel ‘Hengeloërs doen hun best met het scheiden van afval, en toch gaat de
afvalstoffenheffing omhoog’
1. PVV Hengelo vindt dat de burger beloond mag worden voor hun inspanningen. Van de
nieuwe tariefstelling wordt niemand enthousiast. PVV Hengelo heeft de volgende vragen:
1a. Het aantal clicks is afgenomen. Dat houdt in dat de burger eindelijk naar eigen inspanning wordt
beloond. Is het een beloning om dan vervolgens weer het tarief te verhogen?
1b. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend van Twence. Deze dividendinkomsten stijgen jaarlijks.
Dienen deze inkomsten niet doorberekend te worden aan de burger via de tarifering ?
1c. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend van Twence. Deze dividendinkomsten stijgen. Is het niet
mogelijk dat tariefverhoging/kostendoorberekening door Twence met de stijgende
dividendinkomsten worden opgevangen?

PVV Hengelo verwijst naar het artikel in de Tubantia van 24-08-2018 naar een opmerking van Dhr.
Van Wakeren.
Titel artikel ‘Wethouder van Wakeren mag het opruimen in Hengelo’
Opmerking van Dhr. Van Wakeren:
‘Zoals Van Wakeren zegt, moet ook worden gekeken of de stort van 50 kilo grofvuil op het milieupark
is uit te breiden. Of als gemeente aanbieden dat eenmaal per maand het grofvuil gratis wordt
opgehaald.’
2. PVV Hengelo vindt dat zwerfafval aangepakt kan worden door het aantal gratis af te storten
kilo’s grofvuil te verhogen naar 150 kilo per huishouden per jaar. Dit is een beloning voor de
inspanningen van de burger in verband met het afvalbeleid en dit verminderd de
hoeveelheid zwerfafval in de gemeente.
2a. Overweegt B&W daadwerkelijk om het aantal kilo’s gratis te storten grofvuil op het milieupark uit
te breiden?
2b. Wil B&W in overweging nemen om deze 50 kilo te verhogen naar 150 kilo met als doel minder
zwerfafval in de gemeente?
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