
      

 

 

 

Amendement afschaffing hondenbelasting  

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 

September 2022,  

Constaterende dat: 

• Het doel van de hondenbelasting oorspronkelijk teruggaat naar het 

tegengaan van overlast van zwerfhonden en het terugdringen van 
verspreiding hondsdolheid;  

• Het houden van een hond eenzaamheid tegengaat en vitaliteit en 
veiligheid in onze dorpen bevorderd; 

• In de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie is aangenomen 

met de strekking om het heffen van hondenbelasting landelijk af te 

schaffen; 

• Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten de hondenbelasting 

inmiddels heeft afgeschaft; 

 

Overwegende dat: 

• Met de hondenbelasting in onze gemeente €193.000,- aan opbrengsten 

wordt gegenereerd, en er in de begroting €34.000,- is opgenomen voor 
het in stand houden van voorzieningen in verband met honden 

(afvalbakken, dispenser, zakjes, stort en ambtelijke inzet) in onze dorpen;  
• De opbrengst van de hondenbelasting als deel is van de gemeentelijke 

inkomsten ook wordt aangewend voor de financiering van andere 

gemeentelijke uitgaven; 

• er dus geen direct verband meer is tussen de opbrengst van de 

hondenbelasting en de uitgaven voor het in stand houden van 

voorzieningen in verband met honden wat door met name de bezitters van 

honden als onrechtvaardig wordt beschouwd; 

• Bij het vaststellen van de tarieven voor de hondenbelasting geen rekening 

is gehouden met de financiële draagkracht van de hondenbezitter en de 

positieve bijdrage die het hebben van een hond heeft voor de mens 

(gezelschap, vreugde, een (dieren)vriend, een hobby) en de gemeenschap 

(buurtwacht tijdens de avondronde met de hond, onderlinge contacten); 

 

 

 

 

Raad 28 september 2022 

Amendement aangenomen met 12 voor (GB CDA VVD 4 leden GL)  en 9 stemmen tegen 

(Sophie Engelsma, PvdA, D66, Fractie John Bartels, Omzien naar elkaar).   



      

Besluit: 

In de perspectiefnota 2022 op te nemen dat de hondenbelasting vanaf 2023 met 
stapsgwijs wordt afgebouwd tot een definitieve afschaffing in het boekjaar 2025. 
De eventuele dekking, kan voor 2023 gehaald worden uit het eventuele positieve 

rekeningresultaat van 2022 of uit de vrije algemene reserve en vanaf 2024 
vragen wij het college dekking te zoeken binnen de begroting;  

 

De fracties van: 

GemeenteBelangen 

CDA Renkum 

Vvd Renkum 

GroenLinks Renkum 

 


