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Reg. Nr. 2019-09 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt: 4. Perspectiefnota 2020-2023
Onderwerp: hondenbelasting

Vergadering van de gemeenteraad op 15 en 16 juli 2019.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 1c. toe te voegen

1c. Af te zien van de invoering van hondenbelasting als algemeen dekkingsmiddel per 2020. Als
dekking van de geraamde opbrengst ad € 60.000 voor de jaren 2020 en 2021 de precariogelden in
te zetten. Als dekking voor 2022 van de geraamde opbrengst ad € 60.000 het college te verzoeken
met een voorstel te komen bij de meerjarenbegroting 2020-2023 in november.
Toelichting
In navolging van het unaniem aangenomen amendement in 2018 wordt nu voorgesteld de invoering
van de hondenbelasting, die zorgt voor extra inkomsten van € 60.000,00, vanaf 2020 structureel
niet door te voeren. De financiële dekking voor 2020 en 2021 kan worden gevonden door de
geraamde opbrengst ad € 60.000 voor deze jaren te dekken door de precariogelden. Per 1 januari
2022 mogen deze gelden niet meer geïnd worden (pag. 187 jaarstukken). In afwachting van de
begrotingsvoorstellen 2022 e.v. wordt voorgesteld
het bedrag van € 60.000 voor 2022 het college te verzoeken met een voorstel te komen bij de
meerjarenbegroting 2020-2023 in november. Het college heeft in de memo ARI 2019-46 inzake de
meicirculaire aangekondigd dit najaar een sluitende meerjarenbegroting te willen presenteren via
onder andere financieel technische maatregelen. Het verzoek is de dekking voor 2022-2023 hier dan
in mee te nemen.

"In 2009 heeft de gemeenteraad van Heerde de hondenbelasting afgeschaft.
Een herinvoering van hondenbelasting raakt een klein deel van de bevolking, alleen de
hondenbezitters, die daarmee een deel van het tekort op de gemeentebegroting moeten dekken.
De lastenverzwaring voor hondenbezitters wordt becijferd op circa € 100,- per huishouden per jaar.
Invoering van hondenbelasting betekent ook invoering van een systeem van toezicht en handhaving
en ondersteunend/flankerend beleid voor het houden van honden binnen de gemeente. Het
ontbreken daarvan zal leiden tot extra honden(poep) overlast.
Naar verwachting wegen de kosten daarvan niet op tegen de netto opbrengsten van de
hondenbelasting als algemeen dekkingsmiddel die het tekort op de begroting moeten terugdringen."
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