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Afschaffing hondenbelasting
Rvs Programmabegroting 2020
T. Berlijn (VVD), Y. Nijsingh (D66), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad van de gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 Hondenbelasting geen heffing (met bijbehorende rechten en leges waar gemeentelijke
diensten tegenover staan) is, maar een belasting is waarvoor de gemeente zelf kan bepalen
waar ze de opbrengst voor gebruikt;
 Momenteel al diverse gemeenten de hondenbelasting hebben afgeschaft;
 In Medemblik voor 2020 € 190.000,- euro is begroot aan inkomsten uit de hondenbelasting;
 Uit beantwoording van schriftelijke vragen is gebleken dat dit geld wordt besteed als volgt:
Groenonderhoud €122.000,-, controle €10.000,-, Handhaving € 25.000,- ; Inschrijving €6.000,
Beantwoording vragen burgers €4.500,- en diverse €20.000,Overwegende dat:
 Hondenbelasting door veel inwoners wordt ervaren als een oneerlijke belasting;
 De kosten voor inschrijving, handhaving en controlekosten op termijn vervallen bij het
opheffen van de hondenbelasting;
 De opbrengst hondenbelasting in principe besteed zou moeten worden aan het tegengaan van
overlast van honden en voorzieningen voor honden en hun eigenaars;
 Dat er al jaren geen voorzieningen voor honden zijn gerealiseerd, waardoor het draagvlak
afbrokkelt en het lastig is het bestaansrecht van deze belasting te blijven verdedigen;
 Intenties over de correcte besteding van de belastingopbrengst naar de hondenbezitters tot
heden steeds niet zijn waargemaakt;
 Pogingen om de baten/lasten gelijk te houden tot heden niet is gelukt;
 Een ambitie uit het coalitieakkoord is ‘vermindering van regeldruk en bureaucratie voor
inwoners en ondernemers’ en het afschaffen van de hondenbelasting hieraan bijdraagt.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
1. De hondenbelasting vanaf 2020 niet meer te heffen.
2. De weggevallen inkomsten voor 2020 te dekken uit:
 Het schrappen van controle, handhaving, inschrijving, het beantwoorden van
vragen en diversen.
 Het weggevallen gedeelte voor het budget groenonderhoud te compenseren uit
het begrotingsoverschot.
Voorts het college op te dragen:
In de begroting voor 2021 e.v. een structurele oplossing te zoeken voor de dekking van de
weggevallen bijdrage (van hondenbelasting) aan de post groenonderhoud, niet zijnde de ozb.
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