Raad 22 december 2021
Motie is aangenomen met 17 stemmen voor (CDA
GB VVD PvdA GL PRD) en 4 stemmen (D66) tegen.

Motie Hondenbelasting

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22
december 2021, behandelend Lokale heffingen (hondenbelasting)

Constaterende dat:
▪

▪

▪
▪

Het doel van de hondenbelasting terug gaat naar het tegengaan van
overlast van zwerfhonden en het terugdringen van verspreiding
hondsdolheid;
In de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie is aangenomen
met de strekking om het heffen van hondenbelasting landelijk af te
schaffen;
Dat de minister daarop in een Kamerbrief heeft geantwoord dit vooralsnog
aan de gemeenten over te laten. We zijn dus zelf aan zet;
Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten de hondenbelasting
inmiddels heeft afgeschaft;

Overwegende dat:
▪

▪

▪

▪

▪

Met de hondenbelasting in onze gemeente €198.000,- aan opbrengsten
wordt gegenereerd, en er in de begroting €32.000,- 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 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);
De wethouder in de commissie van 14 december 2021 desgevraagd heeft
aangegeven dat de administratieve lasten voor een belastingheffing met
een lagere opbrengst dan 32k onevenredig zijn;
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Draagt het college op:

Bij de opstelling van de perspectiefnota 2022 de mogelijkheden en gevolgen te
onderzoeken van afschaffing of afbouw van de hondenbelasting;
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