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Beste meneer/mevrouw,  
 
De ontwerp jaarstukken 2021 hebben wij in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 
 
Wij hebben de stukken behandeld in onze raadsvergadering van 16 juni jl. en bevestigen  
hiermee onze navolgende zienswijze betreffende het onderdeel baten afvalstoffenheffing. 
 
Wij vinden het opvallend dat het financiële resultaat in de jaarrekening, weliswaar in 
positieve zin, zo substantieel afwijkt van de raming als het gaat om de baten 
afvalstoffenheffing. Bij uw Berap was 'slechts' sprake van een extra geraamde opbrengst van 
€ 141.000,-. Bij de jaarrekening komt daar nog maar liefst € 1 mln. bovenop! Het is niet goed 
voor te stellen dat dit bij de Berap nog niet bekend was, zeker niet in deze mate. Los 
daarvan, is het ook vreemd dat in een aantal gevallen kennelijk sprake was van een 
'inhaalslag'. Tenslotte is onduidelijk of het financiële voordeel incidenteel of (deels) 
structureel van aard is. In het laatste geval zou het wellicht zo kunnen zijn dat het tarief voor 
onze inwoners naar beneden bijgesteld kan worden. Eigenlijk roepen alle argumenten die u 
noemt op pagina 14 en 15 van de jaarrekening wel één of meer vragen bij ons op. Dit stelt 
ons onvoldoende gerust.  
Daarom zouden wij graag zien dat u in de toekomst probeert beter grip te krijgen op de 
raming, de tariefberekening en de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. 
 
Wij verzoeken u daarom uiterlijk in de tweede helft van dit jaar, doch uiterlijk voor de 
vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing voor het jaar daarna, elk jaar opnieuw 
inclusief verantwoording over het afgelopen jaar, een gedetailleerde onderbouwing op te 
leveren ter vaststelling in het AB van: 

• de wijze waarop en de uitgangspunten waarmee de raming en de realisatie van de 
afvalstoffenheffing tot stand gekomen is; 

• de wijze waarop de tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn berekend; 

• de wijze waarop u de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing controleert op 
juistheid, volledigheid en tijdigheid. 

 
Overigens hebben wij geen opmerkingen en danken wij u en uw medewerkers voor de 
positieve inspanningen die u in 2021 heeft geleverd, ondanks de coronacrisis en andere 
tegenslagen die er soms waren. 
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