AMENDEMENT

- na aanpassingen unaniem aangenomen

Hondenbelasting
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 13 november 2014,
gelet op:


het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2015;

constaterende dat;







in de begroting 2015 wordt voorgesteld om voor de bekostiging van het uitvoeren van
hondenbeleid per 1 januari 2015 hondenbelasting in te voeren;
hondenbelasting op basis van artikel 226 van de Gemeentewet een heffing is met
een zuiver fiscaal doel;
voor het heffen van hondenbelasting een door de gemeenteraad vastgestelde
verordening is vereist;
de totale lastendruk, enkel voor hondenbezitters, stijgt;
de inkomsten via deze belasting nauwelijks meer opleveren dan de kosten die het
heffen, controleren en de handhaving met zich meebrengt;
er uit het IHUPL 2014 (2.5 en 3.5) blijkt dat er geen extra fte is ingepland voor
toezicht op hondenpoep. Er loopt wel een pilot m.b.t. het toezicht op het gebied van
hondenoverlast (besluitvorming raad).

overwegende dat;




uit de bijeenkomsten met inwoners in de maand mei en op 7 oktober jl. naar voren is
gekomen dat “als er al hondenbelasting moet komen hier ook iets tegenover moet
staan”;
er weinig maatschappelijk draagvlak is voor de invoering van hondenbelasting;
ondanks dat wordt voorgesteld om voor de bekostiging van het uitvoeren van
hondenbeleid hondenbelasting in te voeren er geen beleid is vastgesteld waar uit
blijkt dat de opbrengst van de hondenbelasting daadwerkelijk wordt aangewend voor
hondenbeleid of om overlast (hondenpoep) tegen te gaan;

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
besluit:
1. de hondenbelasting in 2015 niet in te voeren;
2. hiervoor de kosten voor hondenbeleid van € 113.000 in 2015 en € 73.000 in de volgende
jaren en de jaarlijkse opbrengst van de hondenbelasting van € 113.000 niet op te nemen
in de begroting 2015 – 2018;
3. het meerjarig verlies inkomsten uit de hondenbelasting mee te nemen bij de 1 e
bezuinigingsronde 2015;
4. uiterlijk met de behandeling van de “Zomernota”, een nota “Hondenbeleid” ter
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
en gaat tot de orde van de dag.
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