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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen opvoeren 
plaagdierbestrijding in 

afvalbegroting 

3206827  16 maart 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 1 maart 2021 hebt u ons raadsvragen gesteld over het opvoeren van plaagdierbestrijding in de 

afvalbegroting. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in: 
 

1. Kun u verklaren waarom in het overzicht van IPR Normag bijlage 3 de last plaagdieren v.w.b. 
het belastingjaar 2018 en 2019 zonder enige uitleg weggelaten is. 

 
IPRNormag heeft zich gebaseerd op gemeentelijke begrotingen en de meest recente lasten/baten 

ramingen. In de door uw raad op 1 juli 2020 vastgestelde Kadernota 2021-2024 (3080557) staat 
dat plaagdierenbestrijding niet direct aan huishoudelijk afval te wijten valt en derhalve niet in de 

afvalbegroting thuishoort. Dit besluit was voor ons aanleiding om de post plaagdieren uit de 
lasten/baten ramingen over 2018 en 2019 te elimineren.  

 
2. Realiseert u zich dat door het weglaten van de last plaagdieren v.w.b. de belastingjaren 2018 

en 2019 in het rapport van IPR Normag de gemeenteraad onvolledige en onjuiste informatie 
is verstrekt? Zo nee, waarom niet? 

 
Nee, deze conclusie delen wij niet. Naar onze mening zijn wij juist volledig transparant geweest in 

onze informatievoorziening naar uw raad toe. Het rapport baseert zich immers op de meest recente 
inzichten m.b.t. lasten en baten. Dus inclusief de eliminatie van de post plaagdieren en 

bijbehorende BTW. Zie ook ons antwoord op vraag 1. 
 

3. Tijdens de bezwaarprocedure is met terugwerkende kracht een post "oninbaar" opgevoerd 
om een poging te doen het terechte bezwaar te compenseren. Dit is later weer 

teruggedraaid omdat "oninbaar" nooit in de afvalbegrotingen heeft gestaan. Bent u met ons 
van mening dat de gemeente hier onrechtmatig heeft gehandeld. Zo nee, waarom niet? 

 
Nee, dit zijn wij niet met u eens. De oninbaarheid van afvalstoffenheffing hoort wat ons betreft 

thuis in de afvalbegroting. Conform de door uw raad vastgestelde Kadernota 2021-2024 wordt 
deze post vanaf 2021 dan ook in de afvalbegroting opgenomen.  

 
4. Ben u met ons eens dat er met betrekking tot de last plaagdieren en bijhorende btw geen 

principieel verschil bestaat tussen de belastingjaren 2018, 2019 en 2020? Zo nee, waarom 
niet? 

 
Dit zijn wij met u eens. De post plaagdieren is met ingang van 2021 uit de begroting verwijderd.  

 
 

5. Bent u met ons van mening dat naar aanleiding van de uitspraken van het GBTwente en de 
Rechtbank Overijssel de last plaagdieren huishoudens te veel afvalstoffenheffing hebben 
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betaald over de jaren 2018 en 2019? Zo nee waarom niet? 
 

Nee, dit zijn wij niet met u eens. Sterker nog, door tegenvallers op de grondstoffenmarkt (PMD en 
oud papier) in deze jaarschijven is aan onze inwoners de facto eerder te weinig dan teveel 

afvalstoffenheffing in rekening gebracht. 
 

6. Bent u met ons van mening dat voor 2018 de last plaagdieren van €110.509,‐  ex. btw en 
2019 €166.172,‐  ex. btw. Totaal €334.784,‐  incl. btw. Op dezelfde wijze als voor het 

belastingjaar 2020 toegevoegd moet worden aan de voorziening afval. Zo nee, waarom niet? 
 

Nee, dit zijn wij niet met u eens. Onttrekking of dotering van de voorziening geschiedt o.b.v  het 
daadwerkelijk resultaat bij het sluiten van het financiële boekjaar en niet op begrotingsbasis.   

 
7. Bent u het met ons eens dat naar aanleiding van het bovenstaande €334.784,‐  toegevoegd 

wordt aan de voorziening afval? Zo nee, waarom niet. 
 

Zie ons antwoord op vraag 6. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


