BurgerPartij Veldhoven
Aanvullende
Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
28 maart 2019

Onderwerp:
Verordening Afvalstoffenheffingen, teruggave bij verhuizing binnen Veldhoven.

Geacht College,
Op 12 maart 2019 heeft u antwoord gegeven op onze artikel 42-vragen over de
Verordening Afvalstoffenheffingen. Naar aanleiding van de beantwoording heeft
BurgerPartij Veldhoven nog een aantal aanvullende vragen.
In uw antwoord geeft u aan dat het eenvoudiger is om de nieuwe heffing van kracht
te laten zijn en de oude te laten vervallen. Volgens ons is de werkwijze om terug te
betalen dubbel werk en dus arbeidsintensiever dan niets doen zoals in de
verordening opgenomen.
De nieuwe heffing in laten gaan, dus een nieuwe opleggen en de oude laten
vervallen, terug betalen en de burger dit laten weten, allemaal extra en overbodige
handelingen. Bij de nieuwe aanslagoplegging wordt gewoon het nieuwe tarief
opgelegd. Vervolgens licht u toe wanneer e.e.a. ontdekt en gecorrigeerd is.
Vragen:


De werkwijze om eenvoudiger en minder arbeidsintensief te werken wordt niet
bereikt door een nieuwe heffing van kracht te laten worden en de oude te
laten vervallen. Ook hiervoor moeten er handelingen verricht worden. Bent u
het met BurgerPartij Veldhoven eens dat u in uw antwoord zichzelf tegen
spreekt?



U verwijst naar een interne controle en naar de accountant en de
managementletter. Kunt u BurgerPartij Veldhoven een overzicht geven
wanneer dit in de tijd plaats gevonden heeft en kunt u ons aangeven waar dit
in de managementletter gemeld is?



Waarom is er gewacht op de melding van de accountant en is niet gelijk
ingegrepen toen deze “fout” ontdekt werd bij de interne controle?



In uw antwoord spreekt u alleen over kosten gemaakt in 2018. Mogen wij
aannemen dat u in 2016 en 2017 wel conform de verordening gewerkt heeft?
Zo nee, kunt u dan ook over die jaren de cijfers geven?



Kunt u aangeven wat een reguliere werkweek van één persoon kost?



Wij denken dat vernietigen van aanslagen, restituties en het opstarten van
nieuwe invorderingsprocedures ook kosten met zich mee brengen.
Zijn de meerkosten enkel personele kosten van Belastingen of ook nog
anderen en zijn er wellicht nog andere kosten die u niet meegenomen heeft in
uw antwoord?



Kan het college garanderen dat ook niet bij andere zaken in strijd met de wet
of verordening wordt gehandeld? Wellicht dat nader onderzoek hierover
uitsluitsel kan geven. Is het college bereid een dergelijk onderzoek uit te laten
voeren?

Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

