
  

 
 
Motie hondenbelasting  

 
De gemeenteraad, in vergadering bijeen  op 20 april 2017, gehoord de beraadslaging over 
de Raadsinformatiebrief maartoverleg, 
 
Constaterende dat 

1. In het vigerende hondenbeleid 2015-2024 er voorzieningen met herleidbare kosten 
voor de hondenbezitter zijn gedefinieerd; 

2. De structurele lasten in het hondenbeleid op 57K zijn geraamd maar recent voor het 
juni-overleg 2016 op 79K: zijnde een kostentoename van 38,5%; 

3. De structurele baten van de hondenbelasting 180K zijn, waarmee de 
kostendekkendheid minimaal 229% bedraagt, 
 

Overwegende dat 
1. De hondenbezitter enerzijds betaalt voor voorzieningen die kunnen worden 

gerelateerd hebben of houden van een hond; 
2. De hondenbezitter anderzijds niet onredelijk belast mag worden en daardoor betaalt 

voor zaken die het algemeen belang dienen, cq zaken die niet gerelateerd zijn aan 
het houden of hebben van een hond, 

 
Draagt het college op: 

Als zoekrichting voor de begroting 2018 en het junioverleg de hondenbelasting als 
doelbelasting uit te werken, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Elias Bom, STERK Woerden 
 
Bijlage:  
Blad 1: hondenbeleid 
Blad 2: rv juni overleg 2016 
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5.2 Kosten en dekking 

Het hondenbeleid brengt een aantal extra kosten met zich mee. In het eerste jaar is de inrichting 
van de uitrenvelden nodig en de plaatsing van afvalbakken en bebording. Ook is voor de reiniging 
van de uitrenvelden een hondenpoepzuiger nodig. Tabel 2 geeft een overzicht van de kosten in 
het eerste jaar en de daarop volgende jaren.  
 

Kosten hondenbeleid jaar 1  jaar 2 - 10  Dekking 
    

 
Incidenteel Structureel 

 
  

1 Inning hondenbelasting 
 

16.000 16.000 Inning belasting 
2 Handhaving 10.000 20.000 20.000 Handhaving 
3 Poepzakjes 4.000  - Watergangen 
4 Onderhoud voorzieningen 

 
 

 
  

  a Onderhoud uitrenvelden 
 

8.500 13.000 Groen 

  b 
Vervangen beschadigde 
straatmeubilair  

 2.100 Straatmeubilair 

  c 
Reiniging uitrenvelden en 
afvalbakken  

 
5.000 

5.000 Watergangen 

5 Communicatie 4.000 1.000 1.000 Watergangen 

6 Inrichting uitrenvelden 53.000  - 
Groen en 
speelplaatsen 

7 Plaatsing afvalbakken en stickers 8.000  
 

Straatmeubilair 
8 Aanschaf hondenpoepzuiger 18.000  

 
Afval & Reiniging 

9 Bebording 8.000  
 

Straatmeubilair 

Totaal 

105.000 50.500 

57.100 
  

155.500 
      

 
 

 
  

Baten hondenbelasting 163.000 163.000   
Saldo kosten en opbrengsten 7.500 105.900   

Tabel 2 overzicht van de kosten van het hondenbeleid en de baten hondenbelasting 
 
De dekking komt uit bestaande budgeten voor inning hondenbelasting, handhaving, 
straatmeubilair, groen en onderhoud watergangen. Daar staan de baten van de hondenbelasting 
tegenover. De gemeente besteedt daarmee een deel van de hondenbelasting aan het faciliteren 
van hondenvoorzieningen.  




