A15 Amendement verlagen hondenbelasting tot 100% kostendekkendheid
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00765)
Begroting 2018-2021
De raad besluit:
Beslispunt 1 te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden
1. De begroting 2018-2021 vast te stellen, met inachtneming van het volgende:
a. In de paragraaf Lokale heffingen aangegeven tariefsaanpassingen de volgende
mutaties te verwerken in de hieronder genoemde tabellen voor 2018 en het
college de opdracht te geven om de mutaties te verwerken in de
meerjarenraming:
Tabel hondenbelasting:
Saldo vaststellen op 0; – kostendekkendheid 100%
Tabel leges burgerzaken:
Saldo vaststellen op -754; – kostendekkendheid 53%
Tabel omgevingsvergunningen:
Saldo vaststellen op -399; – kostendekkendheid 74%

Toelichting
Dit amendement beoogt ertoe de hondenbelasting in de begroting structureel te verlagen tot
een kostendekkendheid van 100%, een algemeen uitgangspunt dat ook al expliciet
opgenomen is in de paragraaf lokale heffingen als het gaat om bestemmingsheffingen. Dit
betekent concreet een afname van € 110.000 aan baten van de hondenbelasting, bij
gelijkblijvende kosten.
Dit bedrag kan worden gedekt door voor het jaar 2018 het aan het college over te laten om
bij een aantal andere bestemmingsheffingen óf de lasten te verlagen óf de baten te
verhogen. Het gaat dan om onderstaande bestemmingsheffingen, die op dit moment een
relatief lage kostendekkendheid kennen:
-

Leges burgerzaken: conform begroting 2017 ook in 2018 vaststellen op 53%
kostendekkendheid.
Omgevingsvergunningen: vaststellen op 74% kostendekkendheid. Het is realistisch
om hogere baten te prognosticeren gezien de huidige aantrekkende economie en de
daarmee gepaard gaande toename van bouwactiviteiten.

Het conform vaststellen van de kostendekkendheid van deze drie bestemmingsheffingen
levert een positief saldo van € 110.000,- op. Het is aan de creativiteit van het college dit aan
de kosten- of batenkant te vinden. Bij het aanbieden van de belastingverordeningen in t.b.v.
de decembercyclus kan het college de raad informeren over de gemaakte keuze.

Hierdoor ontstaat een meer evenwichtige balans tussen de verschillende belastingen. Het is
niet uit te leggen dat wij als lokale overheid de hondenbezitter zo onevenredig belasten als is
voorgesteld. De hond is belastingtechnisch gezien geen melkkoe. Met de voorgestelde
wijzigingen wordt meer recht gedaan aan het adagium “de gebruiker betaalt”, een adagium
dat passend is bij het vaststellen van de lokale belastingen én bij de doelstelling te komen tot
100% kostendekkendheid van de bestemmingsreserves.
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