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Op 30 november ontvingen wij vragen van Ineke Wolswijk van het CDA over de controle op
hondenbelasting op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen
aan met het daarbij behorende antwoord:
Vragen
Naar aanleiding van de diverse publicaties omtrent controle op de hondenbelasting deel ik een
ervaring met u omdat er bij ons ook enige wrevel is ontstaan.
Enkele vragen hierbij:
1. Hoeveel brieven zijn er verstuurd?
Antwoord
Er zijn ongeveer 1.000 brieven verstuurd.
2. Hoeveel reacties, van inwoners, zijn er ontvangen die ofwel geen hond blijken te hebben ofwel wel
een hond maar nog niet betaalden en hoeveel die wel een hond hebben en gewoon betaald hebben.
Antwoord
We hebben pas van ongeveer 30% van de aangeschreven inwoners een reactie ontvangen. We
kunnen u dus nu nog niet laten weten wat de exacte resultaten zijn.
3. Wat zijn de kosten van deze "manier van controleren"? Zowel de kosten van inzet van personeel
alsmede de kosten van het opstellen van en de verzending van de mailing.
Antwoord
De totale kosten zijn € 7.300. Voor dit bedrag wordt de administratie bijgehouden (aan- en afmelden
honden, versturen aanslagbiljetten, verwerken ontvangsten én de controle inclusief het verwerken
van de mailing). Er zijn tot nu toe al 150 nieuwe honden aangemeld. De controle is dus nodig! Een
direct gevolg hiervan: de tarieven hondenbelasting 2022 kunnen nu dalen in plaats van stijgen.
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4. Wegen de kosten en ergernissen van deze actie op tegen de goodwill om hondenbelasting te
betalen? Gezien de vele reacties op social media schiet de gemeente op deze manier zijn doel
voorbij.
Antwoord
Wat goed is om aan te geven; we hebben dezelfde brief als afgelopen jaren gebruikt, ook daar stond
het woord “vermoeden” in. Natuurlijk is het nooit de bedoeling geweest inwoners te beschuldigen
van iets. Dat vinden we heel vervelend. Gelukkig reageren de meeste mensen goed op de brief die
we verstuurd hebben. We gaan in ieder geval het proces rondom de controle evalueren. Ook zullen
we de inhoud van bijbehorende brieven aanpassen.
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