Veldhoven

Fractie PvdA
t.a.v. de heer W.F. Hofmeester
Eeuwsel 6
5508 LZ VELDHOVEN

VERZONDEN

- 4 DEC. 2019
Meiveld 1

datum
bijlage
onderwerp

4 december 2019

ons kenmerk
IBAN
artikel 42 vraag inzake ergernis honden

: 19UIT13184
: NL08BNGH 0285 0087 14

5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

Geachte heer Hofmeester, beste Frans,

E ķţfiiMr- te©v šî'ífi oven .rif
T 14 040

In uw brief van 6 november 2019 heeft u namens PvdA Veldhoven vragen gesteld
over ergernissen i.v.m. honden. Aanleiding hiervoor is een brief die uw fractie heeft
ontvangen van een bewoner, ondertekend door meerdere bewoners, waarin diverse
ergernissen en suggesties zijn geformuleerd die verband houden met hondenbezit. Uw
fractie vraagt het college wat de recente controle op hondenbezit heeft opgeleverd en
of de opbrengst hondenbelasting wordt besteed aan voorzieningen voor honden.
Daarnaast geeft u in uw brief suggesties om de ergernissen in te dammen.
Er is recent onderzoek uitgevoerd door een extern bureau om het gedrag rondom
honden uitlaatterreintjes en hondenroutes in kaart te brengen waarbij ook diverse
bewoners zijn geïnterviewd. De aanbevelingen uit dit rapport worden op dit moment
geanalyseerd om te komen tot een plan van aanpak om de geschetste
hondenproblematiek te ondervangen. Tijdens de begrotingsbehandeling van 12
november 2019 heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er bekeken wordt of het
huidige hondenbeleid verbeterd moet worden. De in uw brief gemaakte opmerkingen
en suggesties zullen hierbij zoveel mogelijk worden meegenomen.
Door de recente controle op hondenbezit in Veldhoven zijn circa 150 extra
hondenbezitters aan het licht zijn gekomen. Voor wat betreft de opbrengst van de
hondenbelasting; deze wordt uitsluitend besteed aan voorzieningen voor honden zoals
het onderhouden van honden uitlaattreintjes, uitgifte hondenpenningen en
handhaving/toezicht.
We gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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