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Tijdens de politieke markt waarin het IPR Normag rapport besproken is, heeft de PVV aan de
schrijver van IPR Normag gevraagd waarom in het overzicht op bijlage 3 van het rapport de last
plaagdieren in de begroting 2018 en 2019 blanco is. IPR Normag kon hier geen antwoord opgeven en
verwees naar ambtenaren van de gemeente Hengelo. Ook tijdens de raadsvergadering is op dezelfde
vraag geen antwoord gekomen.
Na uitspraak van de Rechtbank op 18 februari waarin een inwoner van Hengelo in het gelijk gesteld is
gesteld op o.a. het opvoeren van de plaagdierenbestrijding op de afvalstoffen begroting, rest ons niet
anders dan hier wederom vragen over te stellen.
Onze controlerende taak verplicht ons om onrechtmatigheden onder de aandacht te brengen.
In de "bijlage overzicht financiële afwijkingen 1e beleidsrapportage 2020" staat vermeld dat naar
aanleiding van nieuwe juridische inzichten de kosten van plaagdieren niet ten laste gaan van de
afvalbegroting. Deze zullen voor 2020 ondergebracht worden bij het taakveld Milieubeheer.
Het gevolg is een lagere onttrekking uit de voorziening afval van €172.884,‐ Ook hier dient het btw‐
bedrag uit de begroting 2020 gehaald te worden. Totaal levert dit dan een voordeel van €209.190,‐
voor de afvalvoorziening op.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
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.
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?
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?
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?
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
betaald over de jaren 2018 en 2019? Zo nee waarom niet?
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?
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.
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