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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over reactie vragen 
afvalbegroting 

3261025  6 juli 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 

U hebt raadsvragen gesteld over onze reactie op uw vervolgvragen m.b.t. afvalbegroting.  

Alvorens puntsgewijs op uw vragen in te gaan willen wij nogmaals benadrukken dat de uitspraak 
van de rechter uitsluitend betrekking heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing van 

betrokkene. Er is geen sprake van generieke werking voor andere huishoudens. 
 

Voor wat betreft uw vragen:  
 

Vraag:  
Door de compensatie in 2020 is de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2021 ruim € 5,- lager 

uitgevallen. Vraag bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord: Nee, wij zijn het niet met uw lezing eens. Het door u veronderstelde verband zien wij 
niet. Uw raad neemt jaarlijks een besluit over de hoogte van de afvalstoffenheffing op basis van 

alle begrote kosten en opbrengsten. Jaarlijks actualiseren we de verschillende posten in de 
begroting aan de hand van de verwachte hoogte van de inkomsten en de uitgaven.  

 
Vraag:  

U mag de, u wel bekende, inwoner wel dankbaar zijn. Door zijn procedure is dit voordeel voor de 
afvalbegroting structureel geworden. Dat de inwoners zelf bezwaar moeten maken is een gotspe 

(onbeschaamdheid) en de gemeente Hengelo onwaardig. Het is bij u bekend dat de desbetreffende 
inwoners heel veel moeite heeft moeten doen om zijn gelijk te halen en te krijgen. Het is 

ondergetekende bekend dat het GBT en de gemeente Hengelo de zaak willens en wetens heeft 
getraineerd. Er moest zelfs een dwangsom en een uitspraak van de Rechtbank in Overijssel aan te 

pas komen. Niet echt iets waar je als gemeente Hengelo trots op kunt zijn. Het zou het college 
sieren afstand te nemen van een dergelijke werkwijze en de u wel bekende inwoner excuus aan te 

bieden voor deze ontoelaatbare gang van zaken. Verder is het een feit dat het GBT samen met 
ambtenaren van de gemeente Hengelo de lasten-baten raming 2018 hebben bewust hebben 

aangepast door een onrechtmatige post "oninbaar" op te voeren. Het GBT heeft dit niet voor niets 
bij de rechtbank teruggenomen. Vraag: Bent u het met deze redenering eens? Zo nee, waarom 

niet?  
 

Antwoord: Wij zijn het niet eens met uw redenering. Wij nemen afstand van uw kwalificaties van 
de gemeente en het GBT. De bezwaren van belanghebbende zijn op een correcte en transparante 

wijze afgehandeld. Wel is het zo dat de totale afhandeling meer tijd en afstemming heeft gekost 
dan gemiddeld. Voor wat betreft de post oninbaar verwijzen wij u naar onze beantwoording van 16 

maart 2021 (vraag 3). Rest nog de constatering dat in het verweerschrift van het GBT d.d. 28 juli 
2020 de post oninbaar niet is opgenomen.  
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
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gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Vraag:  
Ondergetekende heeft u een praktische oplossing aan de hand gedaan door de onrechtmatige last 

plaagdieren 2018 en 2019 uit de algemene middelen te halen en als bate toe te voegen aan 
afvalbegroting. U heeft aangegeven hiertoe niet toebereid te zijn maar wat is de rol van de 

gemeenteraad in deze? Is het niet haar verantwoordelijkheid om dit te beslissen? Zo nee, waarom 
dan niet? 

 
Antwoord: Het is aan uw raad om te bepalen welke gemeentelijke belastingen inwoners betalen en 

hoe hoog de belasting is. En te bepalen hoe hoog de eigen inkomsten moeten zijn en op welke 
manier deze inkomsten worden verdeeld over burgers. Bij het vaststellen van de jaarrekening kan 

de gemeenteraad een besluit nemen over resultaatbestemming. In Hengelo hanteren we als 
uitgangspunt bij de afvalbegroting, evenals bij andere lokale heffingen, dat het een kostendekkend 

geheel is waarbij de algemene middelen niet dienen ter dekking van de lasten.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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