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Datum: 14 oktober 2020 
Betreft: Schriftelijke vragen over afvalmijders 
 

Geacht College, 

Van Afval informatie en advies Hengelo ontvingen wij informatie inzake de mogelijke ‘afvalmijders’  
in Hengelo. Deze informatie komt voort uit een WOB-verzoek aan GB Twente, die ondanks een  
afwijzing van de WOB wel de gevraagde data hebben afgegeven.  
 
Wat betreft de variabele kosten afvalstoffenheffing welke aangeslagen worden via het GBT. 
Belastingjaar 2019:  38.302 objecten 
 
Niets in rekening gebracht 2.936 objecten 
>0 en <10 Euro  5.059 objecten 
>=10 en <42 Euro  17.597 objecten 
>42  12.722 objecten 
 
Cumulatief zijn dit 38.314 objecten, iets meer dan eerdergenoemde 38.302 objecten. Dit komt 
omdat bij verhuizingen de situatie kan ontstaan dat bewoner 1 een aanslag heeft gekregen die in 
de ene categorie valt en bewoner 2 een aanslag heeft gekregen die in de andere categorie valt. 
Een object kan dus in twee categorieën vallen, wat hier het geval is voor 12 objecten. 
 
Wij hebben als VVD Hengelo daarom de volgende vragen: 
 

1. Hoe verklaart het college de 2.936 objecten die in 2019 geen enkele keer restafval  
hebben aangeboden? 

2. Hoe verklaart het college de 5.059 objecten die in 2019 ‘nauwelijks’ restafval hebben 
aangeboden? 

3. Heeft de mechanische fout in de ondergrondse containers mogelijk bijgedragen aan de 
relatief hoge aantallen ‘nauwelijks’ aanbieders?  

4. Kloppen de cijfers van de aangeboden hoeveelheid restafval 2019 van 87 kg per inwoner 
nog wel met de kennis van deze niet of ‘nauwelijks’ afvalaanbieders? 

5. Deelt het college de mening dat wij mogelijk een grote lekstroom hebben door 
commerciële afvalverwerkers en illegale stort (bijvoorbeeld in de PMD containers). 

6. In hoeverre beïnvloeden de ‘niet’ en ‘nauwelijks’ restafval aanbieders bij deze 
hoeveelheden de berekeningen en dus ook de tarieven voor de inwoners die wel hun  
afval op de reguliere wijze aanbieden? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sander Janssen 
VVD Hengelo 


