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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 10 december 2022 ontvingen wij vragen van D66 over het Raadsvoorstel afschaffing 
hondenbelasting. Hieronder herhalen we de vragen en geven we antwoord: 
 
1. Welke (grootte) van baten verdwijnen met het afschaffen van de hondenbelasting? 
 
Antwoord 
In het Raadsvoorstel ‘Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023’ van 8 
november 2022 staat dat de baten gelijk zijn aan de kosten, € 76.000. 
 
2. Welke (grootte) van lasten verdwijnen met het afschaffen van de hondenbelasting? 
 
Antwoord 
Met het afschaffen van de hondenbelasting komen de volgende lasten te vervallen:  

 

1 Controle hondenbezit en perceptiekosten € 7.800 

2 Kwijtschelding € 2.000 

3 Kosten Diamant (kosten kunnen deels vervallen, 
geen zakjes/dispensers meer verstrekken).  

€ 3.000 

   

 
De kosten op de controle hondenbezit, de perceptiekosten en de kosten van kwijtschelding komen 
volledig te vervallen.  
 
Met Diamant is er een contract voor 2023 voor het legen van bakken, vullen dispensers en 
vervanging van materiaal. Afvalbakken moeten sowieso blijven en worden geleegd. Afhankelijk van 
het beleid zou er wel voor gekozen kunnen worden geen zakjes meer te verstrekken en de dispensers 
te verwijderen. Naar schatting vervalt hierdoor een kostenpost van € 3.000.  
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3. Welke activiteiten worden niet meer uitgevoerd om het verdwijnen van lasten bij vraag 2 te 
verklaren? 
 
Antwoord 
In het voorjaar van 2023 stond de controle hondenbelasting op de planning. Deze controle op het 
bezit van een hond wordt niet meer uitgevoerd. Ook worden er geen aanslagen hondenbelasting 
meer opgelegd en geïnd. Deze kosten € 7.800 vervallen.  
 
 
4. Welke activiteiten die nu nog worden bekostigd uit de hondenbelasting worden blijvend 
uitgevoerd? 
 
Antwoord 
Werkzaamheden door Diamant, zoals het legen van de afvalbakken en vervanging bij schades,   
zullen blijven.  
Handhaving blijft nodig, dus deze kosten blijven ook (begroot op € 29.000. (Motie gaat er juist van uit 
dat er meer handhaving plaatsvindt).   
 
 
 
5. Mochten er nog activiteiten uitgevoerd worden die nu bekostigd worden uit de baten van de 
hondenbelasting dan betekent dat een structurele uitgave zonder dekking.  
Hoe worden structurele uitgaven voor activiteiten die blijvend uitgevoerd worden gedekt? 
 
Antwoord 
In de kosten is nu rekening gehouden met een doorbelasting van de overhead van € 4.000. Als dit 
niet meer toegerekend kan worden aan de hondenbelasting, wordt dit “uitgesmeerd” over de 
overige gemeentelijke producten. 
 
 
6. De motie afschaffen hondenbelasting (10-11-2022) roept het college ook op om een 
publiekscampagne op te zetten om overlast van huisdieren te verminderen en actiever te handhaven 
op overlast van huisdieren. 
Wat zijn de lasten van een te voeren publiekscampagne en het actiever handhaven? 
 
Antwoord 
De kosten van een campagne hangen af van de uitvoering en de intensiteit. Een zelfbedachte 
campagne via onze eigen communicatiemiddelen is vanzelfsprekend goedkoper dan de inzet van een 
reclamebureau. Op dit moment is er nog geen afwegingen over doel, aanpak en middelen gemaakt. 
 
 


