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Motie 
Ex artikel 35 van het Reglement van Orde 
 
Onderwerp 
Afschaffen hondenbelasting 
 
De raad van gemeente Goirle bijeen d.d. 12 november 2019, in beraadslaging over de 
Programmabegroting 2020; 
 
Constaterende dat: 
 Goolse en Rielse hondeneigenaren gezamenlijk jaarlijks € 88.000,00 aan hondenbelasting opbrengen, 

wat in 2019 neer komt op € 45,00 per hond; 
 Meer dan de helft van dit bedrag wordt uitgegeven aan perceptie-, handhavingskosten en 

kwijtscheldingen; 
 In het dekkingsplan 2020 staat opgenomen dat het herijken van het aantal hondenpoep- en 

afvalbakken een substantiële besparing kan opleveren en 
 In dit document nadrukkelijk wordt gehint op het gebruik van de hondenbelasting voor de algemene 

middelen in de nabije toekomst. 
 
Overwegende dat: 
 Hondenbelasting een achterhaalde belasting is die nog stamt uit de tijd dat honden voor diverse 

werkzaamheden werden ingezet; 
 Hondenbelasting discrimineert tussen hondenbezit en bezit van andere huis- en gezelschapsdieren; 
 Met de voorgenomen besparing er praktisch geen voorziening voor specifiek hondeneigenaren 

overblijft; 
 De kosten van invordering en administratie te zwaar op de te innen belasting drukken; 
 De gemeenteraad eerder heeft besloten dat hondenbelasting een doelbelasting dient te zijn; 
 Lasten voor de algemene voorzieningen ten laste moeten worden gebracht aan het regulier 

onderhoud van de openbare ruimte en 
 Het anders en efficiënter gebruik van deze voorzieningen niet ten koste hoeft te gaan van het 

woongenot. 
  
Draagt het college op: 
 De hondenbelasting per 1 januari 2020 niet te verhogen; 
 In 2020 een publiekscampagne op te zetten;  
 De hondenbelasting per 1 januari 2021 volledig af te schaffen en 
 Voor de afschaffing dekking te zoeken en dit op te nemen in de voorjaarsnota van 2021. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Namens de ondergetekende fracties, 
 
 
 
Mark Verhoeven 
Lijst Riel Goirle 

  

 
 
 
Arno de Laat 
Arbeiderspartij Goirle-Riel 

 
 
 
Tess van de Wiel 
CDA 
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Bijlage I 
Toelichting motie 
Met deze motie en het eventueel daarop volgend amendement streven we er naar de hondenbelasting in 
2021 af te schaffen. 
 
1. Historie en visie 
De hondenbelasting is een van de middelen die de gemeentewet voorschrijft waarop gemeenten de 
mogelijkheid hebben om belasting te heffen. De oorsprong van deze belasting vind zich in de 
middeleeuwen; waar honden veelvuldig werden gebruikt voor diverse werkzaamheden. 
 
Anno 2019 is de hond als werkdier niet meer. Honden, net als andere huis- en gezelschapsdieren zijn een 
uitbreiding van ons huishouden geworden. Vanuit dit oogpunt vinden wij het in zijn vorm dan ook een 
achterhaalde belasting; een algemene belasting op het houden van een huis- of gezelschapsdier zou in 
die zin misschien redelijker zijn, echter biedt de gemeentewet die optie niet. 
 
Wij zijn van mening dat een huis-, of gezelschapsdier een grote meerwaarde kan hebben voor het 
individu en het gezin waar deze deel van uitmaakt. Het ontmoedigen op het houden ervan, bijvoorbeeld 
door het heffen van een belasting weegt in onze ogen niet op tegen de maatschappelijke voordelen.  
Het houden van een huis- of gezelschapsdier kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het in stand houden van 
de sociale cohesie, kan een middel zijn in de bestrijding van eenzaamheid of bijvoorbeeld helpen bij 
psychische klachten. 
 
2. Kosten 
Volgens de bijlage van het Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2020 zijn er Goirle 1.945 
geregistreerde honden en 4 kennels. De geldende verordening schrijft voor dat eigenaren nu per hond 
per jaar € 45,00 betalen en een kennel als geheel € 225,00; onder voorwaarde is vrijstelling of een 
kwijtschelding mogelijk. 
 
De geraamde kosten zijn onder te verdelen in 2 groepen, te weten de administratieve en 
handhavingskosten (€ 47.160,00) en de onderhoudskosten (€ 41.465,00).  
Maar liefst 54% van de kosten gaan dus op aan de administratie en handhaving. Kosten die bij het 
afschaffen van deze belasting op voorhand niet meer hoeven worden gemaakt. 
 
3. Dekking 2020 
In het Dekkingsvoorstel 2020 staat bij de basisbouwsteen aangegeven dat door het heroverwegen van 
het aantal en de locaties van de afval- en hondenpoepbakken een besparing van € 20.000,00 kan worden 
gerealiseerd. Naar ons inzicht een logische keuze; als we kijken naar de dekkingskaart (bijlage I en II) 
dan zien we dat er namelijk veel overlap zit in de huidige plaatsing van beide voorzieningen. Ongeveer 
40% of wel € 8.000 van deze besparing kan direct aan de hondenpoepbakken/ -dispensers worden 
toegeschreven.  
 
Voor wat betreft de dispensers met hondenpoepzakjes willen wij dat er een manier wordt gevonden om 
de kosten van de verstrekking ervan te drukken. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om deze te 
verwijderen en de hondenpoepzakjes vervolgens gratis op het gemeentehuis, buurthuizen of via de lokale 
middenstand te verstrekken (zoals dat in het verleden ook gebeurde met de zakken voor het plastic 
afval). 
 
Als we dit overwegen en constateren dat de hondenbelasting een doelbelasting is, dan ontstaat bij ons de 
vraag voor wie we deze belasting eigenlijk nog heffen? Gelijktijdig met de heroverweging van de afval- 
en hondenpoepbakken willen we middels een publiekscampagne hondeneigenaren actief wijzen op de 
verandering en hun verantwoordelijkheden. Hierom stellen we voor om in 2020 de hondenbelasting niet 
te verhogen maar te handhaven op het huidige niveau waarbij we de mogelijke opbrengst eenmalig laten 
toekomen aan de AWR. 
 
  



Pagina 3 van 5 
 

4. Dekking 2021 
Als het college besluit om ook na 2020 gratis hondenpoepzakjes te verstrekken dan zal hiervoor dekking 
moeten worden gezocht. De eventuele kosten hiervan zullen afhangen van de manier waarop deze 
worden verstrekt. Daarom verzoeken wij het college dit dan ook te overwegen en eventueel op te nemen 
in de voorjaarsnota van 2021. 
 
Omdat we er vanuit gaan dat medio 2020 de herpositionering van de afvalbakken zal zijn afgerond is het 
in onze ogen niet meer nodig om in 2021 nog hondenbelasting te heffen. De enige kosten die namelijk in 
directe zin nog aan hondeneigenaren kunnen worden toegeschreven zijn de hondenpoepzakjes (naar 
schatting van de suggestie in 3. Dekking 2020 betreft dit ongeveer € 5.000,00) en de administratieve en 
handhavingskosten (á € 47.160,00). Hiermee stijgt het aandeel van de administratieve en 
handhavingskosten naar maar liefst 91%. 
 
Post/ Jaar 2020 

(RVS) 
2020 

(MOTIE) 
2021 2021 

(MOTIE) 
Inkomsten 88.000 88.000 52.000 0 
Handhaving controle - 28.650 - 28.650 - 28.650 0 
Controle hondenbezit & perceptiekosten - 7.500 - 7.500 - 7.500 0 
Legen bakken, vullen dispensers, vervanging etc. - 41.465 - 33.465 -5.000 * 0 
Kwijtschelding - 3.000 - 3.000 - 3.000 0 
Toegerekende uren - 8.010 - 8.010 - 8.010 0 
Campagne: Hondenpoepvrij Goirle en Riel 0 -7.000 0 0 
Totaal - 625 375 -160 0 

 
* optioneel  
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Bijlage II 
Overzicht voorzieningen hondenbezitters medio 2018 

 
Legenda: ROOD Hondenpoep bak | BLAUW Hondenpoep bak met dispenser. 
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Bijlage III 
Overzicht afvalbakken medio 2018 

 
Legenda: GROEN Afvalbak 


