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16 2031 Wonen en Leefbaarheid
Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Kernachtig Wijchen
over hondenoverlast
Wijchen, 24 januari 2017
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Op 22 december 2016 stelde de fractie Kernachtig Wijchen schriftelijke vragen
over hondenoverlast.
1. Kunt u een reactie geven op bovenstaande interpretatie van cijfers die wij
hebben ontvangen?
2. Deelt u onze zorg dat de uren voor handhaving, die worden toegerekend
aan de hondenbelasting, niet volledig worden ingezet voor de preventie
waardoor een toename van het aantal incidenten?
3. Kunt u aangeven hoeveel meldingen er bij u bekend zijn over
hondenoverlast?
4. Wat denkt u te gaan doen / te kunnen doen, om de overlast van loslopende
honden concreet aan banden te leggen en hondenbezitters te wijzen op de
verordening dat honden aangelijnd dienen te worden in de openbare
ruimte?
5. Deelt u onze mening dat de hondenbelasting op dit moment feitelijk te
hoog is en komend jaar nog verder verhoogd wordt?
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1.
Dat de geregistreerde inzet niet overeenkomt met de uren waarop de
hondenbelasting is gebaseerd heeft als reden dat in 2016 niet alle uren goed
verantwoord zijn. Zo zijn klachten/ meldingen over honden(overlast) wel goed
weggeschreven op de juiste post (675 uur). Echter er is ook gecontroleerd op
honden zonder dat er klachten zijn. Deze uren zijn geschreven op de algemene
post ‘surveillance’. Het gaat daarbij om 530 uur. Dit aantal zal gecorrigeerd
worden in de tijdregistratie. Ten slotte is een toezichthouder wegens
langdurige ziekte vanaf 1-1-2016 tot 1-5-2016 niet werkzaam geweest. Als dat
wel het geval zou zijn dan zouden er in deze 17 weken nog eens 306 uur op
honden zijn geboekt. Dit brengt dan het totaal uren “Toezicht / handhaving
honden” op 675+530+306 = 1511 uur.
2.
We delen deze zorg niet, zie ook het antwoord op vraag 1 en vraag 3.
3.
In 2015 waren er 72 meldingen en in 2016 56.
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4.
Het hondenbeleid bestaat uit drie onderdelen: regelgeving, voorzieningen en
toezicht en handhaving. Via communicatie informeren wij inwoners over het
hondenbeleid. In 2016 hebben alle hondenbezitters een brief ontvangen met
een verwijzing naar de website waar de regels voor hondenbezitters te vinden
zijn. Deze brief vindt u in de bijlage. De toezichthouders gaan het komend jaar
een briefkaart met dezelfde strekking uitdelen als zij daar tijdens hun
surveillances aanleiding voor zien. Het afgelopen jaar laat een daling van het
aantal klachten zien (zie ook het antwoord op vraag 3). In 2017 staan, naast
continuering van de bestaande aanpak, zes gerichte hondenacties gepland:
extra controles gericht op een specifiek deel van Wijchen.
5.
Deze mening delen wij niet, zie ook het antwoord op vraag 1. In de
begrotingsbehandeling is een verhoging van de hondenbelasting voor 2017
opgenomen. hondenbelasting voor 2017 opgenomen. Overigens is er sinds
2015 een bestemmingsreserve ingesteld waarin jaarlijks het saldo van lasten
en baten van deze activiteit verantwoord wordt.
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