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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 In 2018 bij de kaderbrief heeft de raad bepaald dat de volledige baten van de hondenbelasting worden
besteed aan hond gerelateerde zaken. De globale kosten voor hond-gerelateerde zaken bedragen
jaarlijks ca. € 120.000 en hiervan betaalt de gemeente de inzet van de hondenpoepzuiger, het legen
van afvalbakken en het aanbrengen van borden en stickers. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het
innen van hondenbelasting, controle, handhaving, opstellen van hondenbeleid en afhandeling klachten.
 Er jaarlijks 50 tot 60 klachten zijn over hondenpoep
Overwegende dat:
 Er al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Dit werd destijds ingevoerd om de
overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te
gaan. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is
gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler
betaalt." Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente
maakt om overlast tegen te gaan.
 Het heffen van hondenbelasting veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt en veel
gemeenten zien af van het recht op het heffen van hondenbelasting.
 Als hondenbelasting wordt afgeschaft, scheelt dit kosten m.b.t. inschrijving en controle (maar er
blijven kosten zoals inzet hondenpoepzuiger en de afhandeling van klachten)
Draagt het college op:
Te stoppen met het heffen van hondenbelasting en hiervoor een afbouwregeling te creëren vanaf 2021 waarbij
dit afbouwmodel afloopt in 2023.
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