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Onderwerp Stoppen met hondenbelasting 

Datum 10 november 2020 

Ingediend door BurgerPartij Veldhoven 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024 

Programma 2.2.1 Lokale heffingen 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 De Paragraaf Lokale heffingen; 

 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf Lokale 

heffingen – blz. 73, het tarief hondenbelasting bij te stellen; 

 

overwegende dat: 

 Steeds meer gemeenten met hondenbelasting gestopt zijn. In 2010 hadden 308 

gemeenten (71%) hondenbelasting en in 2020 zijn dit nog maar 193 gemeenten (54%); 

 Het systeem om belasting te innen omslachtig en dus duur is (administratie, het 

opleggen van de aanslag, penningen etc.);  

 De houder van de hond voor het opruimen van de hondenpoep verantwoordelijkheid is; 

 De hondenbezitters, in het huidige systeem, een vrijbrief hebben om de hondenpoep niet 

op te ruimen; dat doet de gemeente wel. Het huidige systeem draagt dus bij aan een 

grote overlast van hondenpoep; 

 Het niet zelf opruimen zorgt voor stinkende uitlaatveldjes en uitlaatroutes; 

 De controle op “illegale” honden laat zien dat een groot aantal hondenbezitters gratis 
gebruik maken van de voorzieningen (in 2019, 150 honden); 

 De handhaving op overtredingen redelijk eenvoudig in te passen is binnen de 

organisatie; 

 

verzoekt het college: 

1. Met het huidige systeem van hondenbelasting te stoppen; 

2. Voor de controle en handhaving op overlast van honden(poep) binnen het cluster 

handhaving  medewerkers vrij te maken of het aantal medewerkers uit te breiden;  

3. Het plaatsen van meer hondenpoepbakken op de uitlaatroutes en de hondenveldjes; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 
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