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Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsinformatiebrief (16R.00685) inzake stand van zaken uitvoering 
hondenbeleid  
 

1. Doel van de bespreking  
Deze raadsinformatiebrief is op verzoek van de fractie Inwonersbelangen geagendeerd. Deze fractie 
vraagt zich af of de kosten van al deze werkzaamheden, overleggen, inspraaksessies, etcetera nog 
wel in verhouding staan tot de beschikbare budgetten en de opbrengst van de hondenbelasting en of 
de ambtelijke inzet wel verantwoord is ten opzichte van andere werkzaamheden. Hierover wil 
Inwonersbelangen met de commissie in overleg. 
 
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

6 februari 2014 
Commissie 
Ruimte 

Raadsvoorstel (13R.00319) inzake vaststellen hondenbeleid 2015-2025 
In de commissie Ruimte van 6 februari 2014, agendapunt 8, is het raadsvoorstel 
inzake het vaststellen van het huidige hondenbeleid besproken.  
 

27 februari 2014 
Raads-
vergadering 

Dit voorstel is na de commissiebehandeling doorgeleid als hamerstuk en in de 
vergadering van 27 februari 2014 formeel door de raad vastgesteld. Het 
hondenbeleid ging per 1-1-2015 van kracht.  
 

5 maart 2015 
Commissie 
Ruimte 

In de loop van 2015 ontving de raad diverse burgerbrieven, wat voor bepaalde 
fracties aanleiding was het onderwerp in het eerste kwartaal via artikel 40-vragen 
of in een rondvraag tijdens de commissievergaderingen Ruimte aan de orde te 
stellen. Tijdens de bespreking van dit onderwerp in de vergadering van de 
commissie Ruimte van 5 maart 2015 is door het college toegezegd het 
hondenbeleid in de volle breedte te evalueren. 
 

14 april 2016 
Commissie  
Ruimte  

Raadsinformatiebrief (16R.00104) inzake tussentijdse evaluatie 
hondenbeleid 
De evaluatie is in de commissie besproken. Na de bespreking is geconcludeerd 
dat het onderwerp voldoende was besproken, mede gelet op een aantal 
toezeggingen door het college: 

1. Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld om maatwerk 
daar waar wenselijk handen en voeten te geven. Na een jaar wordt dit 
geëvalueerd. De raad ontvangt hierover in april 2017 een Rib. 

2. In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake het 
hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 2016-april 2017), 
zodat de raad onder meer kan vernemen wat er met de aanbevelingen is 
gedaan. 

3. De portefeuillehouder gaat in gesprek met de Klankbordgroep 
hondenbeleid over de wijze waarop deze voor de toekomst een wat 
onafhankelijkere rol kan krijgen en welke taak de Klankbordgroep precies 
heeft/moet hebben. 

4. Ten aanzien van de Happy Roedel geeft de portefeuillehouder aan dat hij 
daarmee in overleg zal treden. Indien er op korte termijn zicht is op een 
alternatieve locatie, zal hij bezien welke mogelijkheden er zijn om de 
termijn voor het innen van een dwangsom op te schorten. 
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3. Vervolgprocedure 

 
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 
 
 

 


