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Portefeuillehouder
Afdeling
Kwijtschelding
1.

antwoord

Zijn er nog andere voorwaarde naast bijstandsniveau voor het kwijtschelden van de
gemeentelijke belastingen?
In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet wordt voorgeschreven welke inkomsten,
uitgaven en vermogensbestanddelen getoetst moeten worden voor een aanvraag om
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Behalve inkomen dus ook uitgaven voor
huur, ziektekostenpremies en vermogensbestanddelen zoals spaartegoeden, auto, en
een eigen woning.

Hondenbelasting.
Hart voor Medemblik is fel tegen de hondenbelasting maar zolang de hondenbelasting wordt
geheven vinden wij, zoals is afgesproken en eerder aangegeven, dat de hondenbelasting 100% aan
‘hond gerelateerde kosten’ wordt besteed. Wij vinden het tijd dat de gemeente eerlijk moet zijn
waar de inkomsten van de hondenbelasting aan besteed worden.
1.

Graag ontvang ik een gedetailleerd overzicht van de inkosten en uitgaven van de
hondenbelasting gezien de belastingstijging.

Antwoord

De uitgaven aan hondenvoorzieningen (afvalbakken, poepzuiger e.d.) zijn niet veel
anders dan vorige jaar, ongeveer 170.000 per jaar. De belastingstijging is niet zozeer
het gevolg van de extra kosten, maar heeft eerder te maken met de financiële positie
van de gemeente.

2.

Is het mogelijk om voor de inwoners het overzicht van de uitgave van de
hondenbelasting openbaar te maken?

Antwoord

De kosten van hondenbelasting wordt voor het grootste gedeelte uitgeven door de
buitendienst (ca. 150.000). Daarnaast kost handhaving en registratie circa € 19.000 en
worden er kosten gemaakt aan klachten en meldingen (€4.500).

2a.

Zo nee, waarom wilt u de uitgave niet transparant maken?

Antwoord

n.v.t. Zie vraag 2

3.

Waarom stijgt de hondenbelasting t.o.v. de vorige gaande jaren?

Antwoord

De raad heeft vorig jaar een motie aangenomen om deze belasting af te schaffen. Het
college heeft bij de begroting ivm de financiële positie voorgesteld een verhoging door
te voeren en nog geen afschaffing. Dit heeft de raad bij de begrotingsbehandeling
overgenomen.
Wanneer de financiële positie dit weer toe laat kijkt het college of ze alsnog uitvoering
kan geven aan de motie.

3a.

Welke kostenpost is gestegen en waarom is deze kostenpost gestegen?

Antwoord

Zoals bij vorig antwoord aangegeven is deze stijging dit jaar niet het gevolg van
kostenstijging, maar van de financiële positie.

8 oktober werd door de gemeente Medemblik aan diverse media gemeld dat de gemeente actiever
en strenger gaat controleren op hondenbezit*. Nog geen kleine twintig dagen later kwam het
persbericht naar buiten dat de gemeente geen controle vanwege corona**. De controles kosten
jaarlijks een kleine 8.000 euro. Ik zou graag het volgende willen weten.
1.

Heeft het bedrijf, die de controles uitvoert, het bedrag ontvangen voor de controles van
2020?

Antwoord

Nee.

1a.

Zo ja, waarom hebben ze dat ontvangen?

Antwoord

N.v.t. zie antwoord vraag 1.

1b.

Zo nee, wat is er met het budget voor de controles gebeurd?

Antwoord

Is ongebruikt.

*https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274419/gemeente-medemblik-start-met-actieve-controle-ophondenbezit
**https://www.medemblikactueel.nl/2020/10/28/geen-controle-hondenbelasting-door-covid-19/

