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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over afvalbegroting 3227303  1 juni 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Op 7 april 2021 hebt u ons raadsvragen gesteld over de afvalbegroting. Hieronder gaan wij 

puntsgewijs op uw vragen in.  
 

1. Antwoord op vraag 1. Voor de jaren 2018 en 2019 is het raar dat u aangeeft dat het meest 
recente lasten/baten ramingen waren omdat dit afgesloten boekjaren zijn. Door een aangespannen 

juridische procedure van een burger is gebleken dat de last van plaagdieren t/m 2020 
onrechtmatig in de afvalbegroting stond. U verwijst naar de kadernota 2021-2024 maar in de 1e 

beleidsrapportage 2020 is reeds besloten dat de last van plaagdieren niet ten laste komt van de 
afvalbegroting maar van de Algemene Dienst. Een bedrag van €172.884,- (excl. BTW) is 

toegevoegd aan de voorzieningen afval. Uw antwoord klopt volgens mij niet. In het overzicht van 
IPR Normag voor het jaar 2020 staat wel een last voor plaagdieren opgenomen van €168.997, - 

(excl. BTW). Volgens mijn (getoetste) waarneming zijn de kosten voor plaagdierbestrijding betaald 
uit de afvalstoffenheffing. Bent u het daarmee eens? Zo ja, waarom dan een misleidend antwoord 

geven? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover.  
 

Antwoord: Voor 2018 en 2019 zijn ten behoeve van een juridische procedure geactualiseerde 
lasten/baten-ramingen ten behoeve van de toetsing aan de opbrengstlimiet ingebracht. Dat laatste 

is in procedures met betrekking tot belastingrecht overigens volstrekt gebruikelijk.  
Zoals in onze beantwoording van uw eerdere vragen aangegeven is de post plaagdieren met 

ingang van 2021 uit de afvalbegroting verwijderd. Er is bij de 1e berap 2020 geen bedrag 
toegevoegd aan de voorziening. Immers, onttrekking of dotering van de voorziening geschiedt op 

basis van het daadwerkelijk resultaat bij het sluiten van het financiële boekjaar en niet op 
begrotingsbasis. Wel is de geprognosticeerde onttrekking naar beneden bijgesteld.   

 
 

2. Vervolg antwoord op vraag 1. Ondergetekende heeft het idee dat hij misleid wordt en de 
begroting niet transparant is, zeker er gekeken wordt naar de reactie van IPR Normag die geen 

verklaring kon geven voor het weglaten van de last voor plaagdieren in de begroting van 2018 en 
2019. U heeft dit niet gecommuniceerd met de Gemeenteraad. Raadsleden moesten daar zelf maar 

achter komen. Het kan toch niet zo zijn dat recente inzichten selectief met terugwerkende kracht 
toegepast worden. Het ging ook helemaal niet om de meest recente inzichten maar om juridische 

procedure, waar een inwoner in Hengelo in het gelijk is gesteld. De last voor plaagdierenbestrijding 
stond onrechtmatig in de begroting. Bent u dat met ons eens? Zo nee, waarom niet. Graag uitleg 

hierover.  
 

Antwoord: Dit zijn wij niet met u eens. Van misleiding en een gebrek aan transparantie is geen 
sprake. De post plaagdieren is zowel in de begroting van 2018 als 2019 opgenomen. Deze post is 

dus niet zoals u ten onrechte aangeeft weggelaten uit de begroting. Bovendien hebben wij in de 
Kadernota aan uw raad aangegeven dat plaagdierenbestrijding niet direct aan huishoudelijk afval 
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te wijten valt en derhalve niet in de afvalbegroting thuishoort. IPR Normag heeft voor het opstellen 
van haar rapport gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare informatie, te weten de 

aangepaste lasten/baten ramingen voor 2018 en 2019.  
 

 
3. Als antwoord op vraag 3 kan ondergetekende alleen maar concluderen dat dit (schijnbaar) weer 

geen eerlijk antwoord is. Zelfs misleidend. De vraag is niet of er een post ‘oninbaar’ zou kunnen 
worden opgenomen in de afvalbegroting maar waarom u dat in een gerechtelijke procedure met 

terugwerkende kracht heeft gedaan en later weer teruggedraaid. Oninbaar is voor elke 
gemeentelijke belasting van toepassing. Bent u dit met ondergetekende eens? Zo ja, zal dit dan in 

het vervolg in iedere begroting worden opgenomen voor zover dit nog niet het geval is? Zo nee, 
waarom niet? Graag uitleg hierover.  

 
Antwoord: Nee, wij delen uw opvatting niet. De post ‘oninbaar’ is niet met terugwerkende kracht 

opgenomen in de afvalbegroting. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van uw raad. 
En een dergelijk besluit is niet genomen voor de begrotingen t/m 2020. Het is wel zo dat vanaf 

2021 de post ‘oninbaar’ in de door uw raad vastgestelde begroting is opgenomen als verwachte 
correctie op de te-ontvangen-baten.  

 
4. Is het niet absurd en onrechtmatig om begrotingen van een afgesloten boekjaar te wijzigingen 

alleen maar om een toegekend ingediend bezwaar tegen een onrechtmatige last te willen 
compenseren? Bent u het met deze conclusie eens? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover. 

Als u het niet met ons eens bent waarom is de post oninbaar door GBTwente onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente Hengelo in een verweerschrift aan de rechtbank er dan 

weer uitgehaald?  
 

Antwoord: Nee, wij delen uw conclusie niet. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de door uw 
raad vastgestelde begrotingen. Wel zijn er zoals reeds aangegeven bij ons antwoord op vraag 1 in 

de juridische procedure geactualiseerde lasten/baten-ramingen ten behoeve van de toetsing aan 
de opbrengstlimiet ingebracht. Dat laatste is in procedures met betrekking tot belastingrecht 

overigens volstrekt gebruikelijk.  
 

5. Hebt u uitgezocht of het wel efficiënt is om oninbare belasting ieder jaar in de begroting op te 
nemen? Zeker omdat daarbij ook weer werkelijke bedragen moeten worden uitgerekend. Dit levert 

toch heel veel administratieve rompslomp op? Is het niet efficiënter om alle oninbare belasting uit 
de algemene middelen te betalen? Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord: De post oninbaar heeft betrekking op afvalstoffenheffing en hoort derhalve thuis in de 

afvalbegroting. Zoals aangegeven bij ons antwoord op vraag 3 is deze dan ook opgenomen in de 
begroting vanaf 2021. Het op deze wijze begroten levert geen ‘rompslomp aan administratieve 

lasten’ op.  
 

6. Antwoord op vraag 4 en 5. U bent het met ondergetekende eens dat er geen principieel verschil 
bestaat tussen de belastingjaren 2018, 2019 en 2020. Waarom hebt u dan wel de financiële 

consequenties getrokken voor 2020 en later en niet voor 2018 en 2019? De inwoner van Hengelo 
die een bezwarenprocedure op dit punt heeft gewonnen is hiervoor reeds gecompenseerd en heeft 

het teveel betaalde over de jaren 2018, 2019 en 2020 terugontvangen. Is het niet terecht dat u 
alle huishoudens in Hengelo alsnog compenseert? Zo ja, wanneer gaat u dat doen? Zo nee, 

waarom niet?  
 

NB: Door de uitspraak op het bezwaar is het is volgens ons duidelijk dat alle huishoudens in 
principe te veel afvalstoffenheffing hebben betaald over 2018 en 2019. 2020 is een andere situatie 

omdat toen de onterechte opgevoerde post alsnog uit de algemene middelen zal worden betaald.  
 

Antwoord: Nee, er bestaat wat ons betreft geen aanleiding voor compensatie. De rechterlijke 
uitspraak waarnaar u verwijst betreft uitsluitend de verschuldigde afvalstoffenheffing van 
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bezwaarmaker. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de heffing van andere belastingplichtigen. 
Daar komt bij dat de heffingen voor 2018, 2019 en 2020 inmiddels onherroepelijk zijn.  

 
7. U bent van mening dat huishoudens niet te veel afvalstoffenheffing hebben betaald in 2018 en 

2019 en verwijst naar de tegenvaller in 2020 m.b.t. het PMD en oud papier maar dit heeft toch 
niets met de post van plaagdieren bestrijding te maken? Deze twee totaal verschillende zaken te 

koppelen is volgens ondergetekende onrechtmatig. Bent u dat met ondergetekende eens? Zo nee, 
waarom niet? Graag uitleg hierover.  

 
Antwoord: Wij delen uw opvatting niet. De afvalbegroting is te beschouwen als een gesloten 

geheel van kosten en opbrengsten. Jaarlijks wordt vooraf de hoogte van de afvalstoffenheffing 
bepaald op basis van verwachte kosten en inkomsten van alle posten tezamen. En op basis van het 

resultaat van het totale dossier vindt een dotatie of onttrekking uit de voorziening plaats. 
 

8. Antwoord op vraag 6 en 7. U zegt dat het bedrag van €334.784, - niet is toegevoegd aan de 
voorzieningen met als argument dat het gaat om het daadwerkelijk resultaat. Volgens ingewonnen 

informatie is dat niet correct. Het ging om een juridische procedure die door een inwoner van 
Hengelo is gewonnen (in het gelijk gesteld). De last van de plaagdieren was onrechtmatig en kan 

(in plaats van de inwoners te compenseren) op een eenvoudige manier hersteld worden door het 
totale bedrag uit de algemene middelen te halen en toe te voegen aan de afvalvoorziening zoals dit 

ook voor 2020 is gebeurd. Bent u alsnog bereid om dit te doen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom 
niet?  

 
Antwoord: Nee, daar zien wij geen aanleiding voor. Zoals eerder aangegeven geschiedt 

onttrekking of dotering van de voorziening o.b.v  het daadwerkelijk resultaat bij het sluiten van het 
financiële boekjaar en niet op begrotingsbasis. Zie verder ons antwoord op vraag 1.  

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


