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Tarieven lokale heffingen voor 2015

De raad van de gemeente Renkum;
gezien het voorstel d.d. 25 november 2014
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet

Besluit

Tot vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot 4e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van
hondenbelastingen 2011
Artikel I
Artikel 3 wordt vervangen door:
1.

In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of
ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn
aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke
locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit
houders van dieren.

2.

De belasting wordt niet geheven voor honden:
a.

die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig
door een blind persoon worden gehouden;

b.

die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig
door een gehandicapt persoon worden gehouden;

c.

die verblijven in een hondenasiel;

d.

die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een
inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van
dieren;

e.

die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond
worden gehouden.
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Artikel 5, eerste lid wordt vervangen door:
3.

De belasting bedraagt per belastingjaar:
a.

voor een eerste hond € 62,60;

b.

voor een tweede hond € 104,50;

c.

voor iedere hond boven het aantal van twee € 146,30.

Artikel 5, tweede lid wordt vervangen door:
4.

In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden,
gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied
in Nederland, € 146,30 per kennel.

Artikel 11, derde lid wordt vervangen door:
3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.
Artikel III
Deze verordening wordt aangehaald als 4e wijziging van de verordening op de heffing en de
invordering van hondenbelasting 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.

de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte

drs. J.P. Gebben
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