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Beste heer Luijkx,

In uw brief van 28 maart 2019 stelt u ons college op grond van artikel 42 van het 
Reglement van orde een aantal aanvullende vragen over de toepassing van de 
Verordening Afvalstoffenheffing. Wij merken op dat uw vragen uitvoeringsgericht en 
op detailniveau zijn. In deze brief gaan we op uw aanvullende vragen in.

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?

www.veldhoven.nl

We vinden niet dat we onszelf tegenspreken; het antwoord is ook al zo gegeven in 
onze brief van 12 maart 2019.

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?

De interne controle en de controle van de accountant hebben in die volgorde plaats 
gevonden begin 4de kwartaal 2018. De managementletter is eind 2018 geschreven.
Op pagina 14 wordt een melding gemaakt van de bevinding.

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

Uw aanname is onjuist. Er is meteen gehandeld en er zijn afspraken gemaakt naar 
aanleiding van de bevindingen van de interne controle.

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.



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 járen de cijfers geven?

Ook in 2016 en 2017 is gewerkt op dezelfde wijze als in 2018. U kunt dezelfde cijfers 
als voor 2018 aanhouden.

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

Dat is afhankelijk van de salarisschaal.

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?

De personele meerkosten zitten met name in de handmatige handelingen van het 
vernietigen van de oude aanslag en het inlichten van de burger.
Het opleggen van een nieuwe aanslag kost ongeveer tussen de één a twee euro per 
stuk.

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?

Het college ziet geen reden om een dergelijk nader onderzoek uit te voeren. We zien 
dit als een incident dat al door ons zelf was opgepakt en gecorrigeerd.

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

Marbel Delhez 
burgemeester
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