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Toepassen Verordening Afvalstoffenheffing

Beste heer Luijkx,

In uw brief van 10 februari 2019 stelt u ons college op grond van artikel 42 van het
Reglement van orde een aantal vragen over de toepassing van de Verordening
Afvalstoffenheffing. In deze brief gaan wij op uw vragen in.
Wat is de reden dat het college, in strijd met de Verordening
Afvalstoffenheffingen, de aanslag vermindert en het "teveel betaalde"
terugbetaalt aan de verhuizende inwoner?
In 2016 is de gemeente gaan werken met een nieuw systeem, waardoor een inwoner
bij een verhuizing binnen Veldhoven een tweede aanslag ontving. Hierdoor ontstond
het risico dat een inwoner deels dubbel zou betalen voor de afvalstoffenheffing. Het
was eenvoudiger en minder arbeidsintensief om dan de nieuwe heffing van kracht te
laten zijn en de oude, vanaf het moment van verhuizen, te laten vervallen. Bij een
interne controle door Bedrijfsvoering kwam aan het licht dat er inderdaad sprake was
van tussentijdse teruggave, terwijl de Verordening een teruggave niet mogelijk maakt.
Hierna volgde het advies om de Verordening te volgen en de uitvoering daarop aan te
passen. Ook de accountant heeft daar vervolgens melding van gemaakt in de
managementletter van december. Zodra dit duidelijk werd is de uitvoering daar direct
op aangepast. Sinds 1 januari 2019 werken we conform de Verordening.
Wordt aan mensen die van een woning met "zakken-tarief" naar een woning
met "kliko-tarief" verhuist een naheffing opgelegd?
Nee, dat is niet gebeurd. Dat is conform de Verordening.
De kosten voor het meerwerk (aanslag herzien, terugbetalen etc.) moeten
opgebracht worden door alle inwoners van Veldhoven. Kan het college
aangeven hoeveel deze extra kosten zijn?
In 2018 zijn in totaal ruim 22.000 aanslagen opgelegd. In ongeveer 300 gevallen was
er sprake van een verhuizing binnen de gemeente, waarbij het tarief wijzigde. In de
helft van de gevallen (150) ging het om een verlaging van het tarief (van kliko naar
zak) en waarbij dus een handmatige aanpassing is gedaan. Bij de andere gevallen
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

ging het dus om een verhoging van het tarief (van zak naar kliko) en in geen van die
gevallen is een naheffing opgelegd. Het tariefverschil (tussen zak en kliko) is ongeveer
C 15,- op jaarbasis.
In het totaal van de werkzaamheden van het cluster Belastingen heeft deze
aanpassing hooguit een reguliere werkweek van één persoon gekost.
BurgerPartij Veldhoven is van mening dat het college een einde moet maken
aan deze werkwijze. In hoeverre is het college het hier mee eens?
Het college is het eens met de mening van BurgerPartij Veldhoven. Het is een
sympathieke gedachte om inwoners tegemoet te komen als deze naar een lager tarief
gaan (van kliko naar zak). Echter, de Verordening is leidend. De uitvoering is direct
aangepast zodra dit aan het licht kwam.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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BurgerPartij Veldhoven

Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
10 februari 2019

Onderwerp:
Verordening Afvalstoffenheffingen, teruggave bij verhuizing binnen Veldhoven.

Geacht College,
Onlangs heeft de BurgerPartij Veldhoven informatie ontvangen over de teruggave
van afvalstoffenheffing naar aanleiding van een verhuizing binnen Veldhoven. Deze
inwoner ging van het zogenaamde "kliko-tarief” naar het “zakken-tarief”.
Dit wekte bij ons verbazing aangezien er in artikel 8, lid 4 van de Verordening
Afvalstoffenheffingen expliciet opgenomen is dat er geen verrekening plaats vindt:
“indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander
perceel gebruik maakt".

De informatie, dat er bij een verhuizing binnen de gemeente Veldhoven geen
verrekening volgt, staat ook op de website van de gemeente Veldhoven:

"Verhuizing
»

U blijft in Veldhoven wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk."

De BurgerPartij Veldhoven heeft de volgende vragen voor het college:
* Wat is de reden dat het college, in strijd met de Verordening
Afvalstoffenheffingen, de aanslag vermindert en het “teveel betaalde”
terugbetaald aan de verhuizende inwoner?
* Wordt aan mensen die van een woning met “zakken-tarief” naar een woning
met “kliko-tarief” verhuist een naheffing opgelegd?
De kosten voor het meerwerk (aanslag herzien, terugbetalen etc) moeten opgebracht
worden door alle inwoners van Veldhoven.
* Kan het college aangeven hoeveel deze extra kosten zijn?
BurgerPartij Veldhoven is van mening dat het college een einde moet maken aan
deze werkwijze.
* In hoeverre is het college het hier mee eens?

Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

