Motie: Afschaffen hondenbelasting
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2021;
Constaterende dat:
 In een groeiend aantal gemeenten in Nederland de hondenbelasting wordt of is
afgeschaft;
 Via een burgerinitiatief het afschaffen van deze belasting onlangs op de politieke
agenda van de Tweede Kamer is gezet;
 In het voorjaar van 2021 in de commissie Middelen informatief is gesproken over de
hondenbelasting. Dit naar aanleiding van een motie (juli 2020) waarin werd
opgeroepen om te onderzoeken hoe de hondenbelasting kan worden afgeschaft.
Overwegende dat:
 De hondenbelasting een belasting van vroeger is, toen honden nog een werkfunctie
hadden. Deze belasting is daardoor niet meer van deze tijd en flink achterhaald;
 Het op zich bijzonder genoemd kan worden dat alleen voor de honden als huisdier
een belasting worden geheven;
 De hondenbezitter onevenredig wordt belast en de opbrengst nagenoeg geheel
ingezet wordt als algemeen financieel dekkingsmiddel;
 De hondenbezitters niet aantoonbaar iets terugkrijgen voor de hondenbelasting;
 Deze belasting in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. Volgens het CBS (2020)
wordt in 159 van de 355 gemeenten geen hondenbelasting meer geheven;
 In de regio de volgende gemeenten de hondenbelasting inmiddels hebben
afgeschaft: Arnhem, Brummen, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Rozendaal en
Winterswijk.
Verzoekt het college:
 De hondenbelasting binnen de meerjarenbegrotingsperiode 2022-2025 af te bouwen
en uiteindelijk af te schaffen (bijvoorbeeld met telkens 25 % per jaar zodat deze
uiterlijk in 2025 niet meer betaald hoeft te worden).
en gaat over tot de orde van de dag.
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Dit amendement is verworpen in de vergadering van 7 juli 2021
Stemverhouding:
Voor stemden leden van de fracties/raadsleden (9): PvdA, D66, SP, raadsleden Albers,
Boekhorst en van Essen (Lokaal Belang)
Tegen stemden leden van de fracties/raadsleden (17): CDA, Lokaal Belang (met
uitzondering van raadsleden Albers, Boekhorst en Van Essen), GroenLinks, VVD en Sociaal
Zevenaar
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