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Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van het geanonimiseerde verslag van de inspraakprocedure voor het
hondenbeleid 2016-2020 en de reactie van het college op de ingediende
zienswijzen (bijlage).
2. Het Hondenbeleid 2016 - 2020 Gemeente Dordrecht (inclusief bijlage) vaststellen.
3. De investeringen, en hierbij behorende kosten, voor het hondenbeleid 2016-2020

afwegen in de kadernota 2018.
Samenvatting
Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad de startnotitie herijking hondenbeleid
vastgesteld (RIS dossier 1578033), en het college opdracht gegeven het daarin
genoemde scenario 1 verder uit te werken. Concreet betekent dit de herijking van het
huidige hondenbeleid binnen de bestaande kaders.

De gemeenteraad vindt het daarbij belangrijk dat in de uitwerking inzichtelijk wordt
gemaakt wat de verhouding is tussen de (ambtelijke) kosten voor de uitvoering van
het hondenbeleid in relatie tot de opbrengsten van de hondenbelasting.
Daarnaast vraagt de raad aandacht voor extra uitlaatvoorzieningen in de Binnenstad
en ruimte voor een discussie over de (her)invoering van de opruimplicht voor alle
hondenuitlaatvoorzieningen.

In het bijgaande voorstel hondenbeleid 2016-2020 is het door de gemeenteraad
gekozen scenario 1 uitgewerkt in een definitief voorstel.
Hierin wordt voorgesteld de regelgeving te vereenvoudigen door de herinvoering
van de opruimplicht voor alle hondenvoorzieningen in de bebouwde kom, behalve
in de losloopgebieden.
De aanlijnplicht verandert niet. De hond moet overal in de bebouwde kom worden
aangelijnd behalve in de losloopgebieden en op de aangewezen speelvelden.
Conform de wens van de gemeenteraad wordt ook voorgesteld de hondenvoorzieningen in het centrumgebied uit te breiden.
Verder is een overzicht gemaakt van de (ambtelijke) kosten voor de uitvoering van
het hondenbeleid afgezet tegen de inkomsten van de hondenbelasting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de extra investeringen en hierbij behorende
kosten die gepaard gaan met de invoering van het aangepaste beleid af te wegen
in de kadernota 2018.

Inleiding
De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren vastgesteld hondenbeleid.
Het hondenbeleid wordt onderdeel van het in 2017 door de gemeenteraad vast te
stellen gemeentelijk dierenbeleid.
Goed omgaan met dieren is een onderwerp dat in de samenleving altijd op veel
aandacht kan rekenen. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden kregen dieren
niet altijd de aandacht of waarde die ze verdienen, maar de laatste decennia is het
denken over dieren behoorlijk veranderd. De samenleving heeft steeds meer oog
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voor de intrinsieke waarde van dieren. Ons college erkent dit en hecht er belang aan
om dieren en dierenwelzijn blijvend als onderwerp op de kaart te zetten.
Dierenwelzijn is daarom ook een zelfstandig onderwerp binnen de portefeuilleverdeling van ons college.
Het Dordtse dierenbeleid is daarbij breder dan dierenwelzijn en gaat ook over
schadebestrijding, overlast door dieren waaronder honden en dieren in het wild.
Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad de startnotitie herijking hondenbeleid
vastgesteld (RIS dossier 1578033), en het college opdracht gegeven het daarin
genoemde scenario 1 verder uit te werken. Concreet betekent dit net als in 2010 het
herijken van het huidige hondenbeleid binnen de bestaande kaders.

Aandachtspunten van de gemeenteraad voor de uitwerking van scenario 1
Maak inzichtelijk wat de verhouding is tussen de (ambtelijke) kosten voor de
uitvoering van het hondenbeleid in relatie tot de opbrengsten van de
hondenbelasting.
Zorg voor extra uitlaatvoorzieningen in het centrumgebied.
Voer met hondenbezitters en niet hondenbezitters een discussie over de
(her)invoering van de opruimplicht voor alle hondenuitlaatvoorzieningen.
Doelstellingen van het hondenbeleid 2016-2020
Het verduidelijken en vastleggen van regels voor hondenbezitters.
Het realiseren en beheren van hondenvoorzieningen die zijn afgestemd op het
gebruik.
Het inzichtelijk maken van de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het
hondenbeleid in relatie met de opbrengsten van de hondenbelasting.
Het aanpakken van overlastgevende en of gevaarlijke honden.
Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma Leefbaarheid en
Stedelijk Beheer.
Een afname van de schaalscore verloedering waar hondenpoep deel van uitmaakt.
Een afname van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van
hondenpoep.

Argumenten
In april 2016 is gestart met een intensief en interactief inspraakproces. Alle
hondenbezitters (ruim 5.000) werden per brief persoonlijk uitgenodigd om op locatie
bij een aantal hondenvoorzieningen in de wijken in gesprek te gaan over het
hondenbeleid. Dit met de wethouder en medewerkers van de gemeente.
Hondenbezitters die in het verleden hadden aangegeven persoonlijk betrokken te
willen blijven bij de herijking van het hondenbeleid kregen een extra uitnodiging via
de e -mail.

Niet hondenbezitters werden via de (social) media nadrukkelijk uitgenodigd naar de
locatie bijeenkomsten in de wijken te komen om daar hun mening over het
hondenbeleid te geven.
Daarnaast werden geïnteresseerden opgeroepen via de (social) media om telefonisch
of via digitale reactieformulieren aan te geven welke zaken volgens hen aangepast
zouden moeten worden in het huidige hondenbeleid.
Tijdens de goed bezochte bijeenkomsten in de wijken, uit de ingediende formulieren
(meer dan 100) maar ook via telefonische reacties en op de social media bleek dat
veel hondenbezitters behoefte hebben aan de (her)invoering van de ruimplicht in de
bebouwde kom.
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Veel hondenbezitters ergeren zich net als niet hondenbezitters aan de overlast van
hondenpoep in de openbare ruimte. Zij geven aan dat (her)invoering van de
ruimplicht in de bebouwde kom de overlast naar verwachting zal verminderen, de
regelgeving vereenvoudigt en ook de handhaving naar verwachting makkelijker
maakt.
Hondenbezitters hebben wel moeite met een herinvoering van de opruimplicht in de
losloopgebieden. Deze laatste voorzieningen zijn vaak te groot om de hondenpoep
makkelijk op te kunnen ruimen.
Voorwaarde voor naleving van de opruimplicht is verder de wens voor een prullenbak
in de directe omgeving van de voorziening zodat men niet te ver met de hondenpoep
hoeft te lopen.
Daarnaast vinden hondenbezitters in de Binnenstad dat ze te weinig locaties hebben
om hun hond los te laten lopen.
Hondeneigenaren, ook in de Binnenstad, vinden de hondentoiletten onhygiënisch en
honden weigeren meestal ze te gebruiken. In de zomerperiode zijn er ondanks het
mindere gebruik, vaak klachten van omwonenden over stankoverlast. De
hondentoiletten zijn te klein om er een speelveld of een losloopgebied van te maken.
Verbeterpunten zijn verder de structurele communicatie van de gemeente over het
hondenbeleid en de toegankelijkheid van de wijklijn en de gemeentelijke website.
Hondenbezitters lijken dus, los van de verbeterpunten, over het geheel genomen
tevreden over het huidige beleid en de voorzieningen. Dit blijkt ook uit het OCD
onderzoek van 2014 waarin negen op de tien hondenbezitters aangeven op de hoogte
te zijn van het hondenbeleid en deze regels naar eigen zeggen ook naleven. Zes op
de tien hondenbezitters geven een voldoende voor de hondenuitlaatvoorzieningen.
Op basis van de reacties uit de wijken, ingediende ideeën en de bovengenoemde
opdracht van de gemeenteraad heeft het college een concept voorstel opgesteld dat
van maandag 12 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 is
teruggelegd voor inspraak bij hondenbezitters en andere geïnteresseerden.
Uit het bijgaande verslag van de inspraakprocedure blijkt dat in totaal
149 hondenbezitters, en twee niet hondenbezitters zienswijzen hebben ingediend.
De overkoepelende boodschap van deze indieners is soms tegengesteld aan de
eerdere reacties. Een meerderheid van 84 personen vindt dat een aanscherping van
de opruimplicht binnen de bebouwde kom leidt tot verschraling van de
hondenvoorzieningen. Zij pleiten expliciet voor behoud van de uitlaatstroken. Naar
verwachting zal de aanscherping van de opruimplicht in de bebouwde kom volgens de
indieners niet leiden tot de gewenste gedragsverandering. Daarnaast koppelt een
groot aantal mensen het vervallen van de uitlaatstroken als aparte voorziening aan
het betalen van hondenbelasting. Zij vinden dat de hondenbelasting moet worden
afgeschaft of moet worden verminderd als de voorzieningen worden beperkt.
De meerderheid van de indieners wil de voorzieningen dus houden zoals ze zijn of
zelfs uitbreiden.

Reactie college op zienswijzen
De gemeenteraad heeft het college een duidelijke opdracht gegeven om binnen de
huidige beleids- en financiële kaders van het hondenbeleid, zowel de doelstellingen
als de maatregelen van het hondenbeleid te herijken en indien nodig aan te passen.
De gemeente Dordrecht heeft bijna 119.000 inwoners waarvan ruim
5.000 hondenbezitters met in 2016 5.231 geregistreerde honden. Het relatief kleine
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aantal ingediende zienswijzen van hondeneigenaren tijdens de officiële
inspraakprocedure, leggen wij uit als tevredenheid over het voorstel bij het overgrote
deel van de hondenbezitters of als afwezigheid van de wens om te reageren.
Een meerderheid van de indieners geeft de voorkeur aan de instandhouding van de
uitlaatstroken en/of heeft een sterke mening over de hondenbelasting. Het college
waardeert de ingediende zienswijzen. Gelet op de uitkomsten van de bijeenkomsten
in de wijken, de eerdere reacties en verzoeken van hondenbezitters en niet
hondenbezitters is het college echter van mening dat er voldoende draagvlak is onder
de inwoners van de gemeente Dordrecht om het hondenbeleid aan te passen conform
het bijgaande voorstel.
Alle concrete aanbevelingen van de indieners over aanpassingen en uitbreiding van
bestaande hondenvoorzieningen worden meegenomen in het traject van de
aanpassingen hondenuitlaatkaart dat start nadat de gemeenteraad het bijgaande
voorstel hondenbeleid 2016-2020 definitief heeft vastgesteld.

De kern van het hondenbeleid 2016-2020
In de bebouwde kom moet de hondenpoep overal worden opgeruimd behalve in de
aangewezen losloopgebieden.
De aanlijnplicht geldt overal in de bebouwde kom behalve op de aangewezen
speelvelden en losloopgebieden,
Conform de wens van de gemeenteraad wordt voorgesteld de
hondenvoorzieningen in het centrumgebied uit te breiden.
Zones -

"4

,A-̀ánlijnOliCk

ruimplicht

Binnen de bebouwde kom

Ja

Ja

56 Losloopterreinen (groene borden)

Nee

Nee

11 Hondenspeelvelden (gele borden)

Nee

Ja

430 Locaties verboden voor honden (rode

Honden zijn hier verboden Honden zijn hier verboden

borden of herkenbaar als speelplek)
Buiten de bebouwde kom

Nee

Gebieden niet in eigendom en/of beheer bij Afwijkende regels

Nee

Afwijkende regels

de gemeente
De Elzen
Parkschap de Biesbosch

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Parkschap

Cannemanspolder

Provincie Zuid-Holland

Parkschap
Provincie Zuid-Holland

Door de herinvoering van de opruimplicht vervallen de 45 uitlaatstroken (bruine

borden) en de hondentoiletten (blauwe borden) als aparte voorziening. Daarbij
worden de 7 resterende hondentoiletten verwijderd en ingezaaid met gras.
De hond mag op de voormalige hondentoiletten en uitlaatstroken gewoon worden
uitgelaten maar de hond moet wel worden aangelijnd en de poep moet worden
opgeruimd. Op de speelvelden moest de hondenpoep al worden opgeruimd, dit blijft
ZO.

Omdat de uitlaatstroken en hondentoiletten vervallen als aparte voorziening is
voorzien dat er over de hele stad ongeveer 20 extra afvalbakken nodig zijn.
Juist om te voorkomen dat rond de voormalige uitlaatstroken en hondentoiletten
extra overlast van hondenpoep ontstaat.
Daarnaast zal opnieuw kritisch gekeken worden naar de locaties van afvalbakken in
de directe omgeving van de overige hondenuitlaatvoorzieningen. In de
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wijkbijeenkomsten wordt vaak geklaagd over het ontbreken van afvalbakken in de
directe nabijheid van de hondenvoorzieningen zodat hondenbezitters te ver moeten
lopen om de hondenpoep weg te gooien.

Afvalklep op ondergrondse containers
De gemeente Dordrecht werkt samen met hondenbezitters om overlast van
hondenpoep tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door het op verzoek van
omwonenden plaatsen van extra afvalkleppen op ondergrondse containers langs
drukke uitlaatroutes. Boven de klep komt een speciale sticker om aan te geven dat
de container ook geschikt is voor zakjes hondenpoep.
Gelet op de schaarse ruimte in de Binnenstad en op nadrukkelijk verzoek van de
gemeenteraad, wordt ook gezocht naar aanvullende ruimte voor
hondenvoorzieningen/speelvelden in het centrumgebied. Hiervoor wordt een aantal
mogelijke locaties nader onderzocht op haalbaarheid qua ruimte en kosten.
Indien de gemeenteraad bij de Kadernota 2018 besluit om extra middelen
beschikbaar te stellen, worden deze locaties vanaf 2018 in samenspraak met
omwonenden aangelegd.
Een extra locatie in het centrum is al bekend. In de Schoolstraat wordt een tijdelijk
speelveld (10 jaar) voor honden ingericht. Dit gebeurt als onderdeel van het project
Schoolstraat. Dit speelveld wordt naar verwachting al in april 2017 in gebruik
genomen.
Het college is van mening dat bestaande voorzieningen in het centrum, de
hondentoiletten en uitlaatstroken, alleen kunnen worden opgeheven als er
alternatieve locaties zijn gevonden.

Dispensers (uitgifte hondenpoepzakjes)
In Dordrecht is in het verleden een proef gedaan met de aanschaf van
22 hondenpoepzakjes dispensers. Er is een aantal dispensers geplaatst in parken met
een boven stedelijke functie zoals het Weizigtpark en het Wantijpark. De overige
dispensers zijn verspreid over de wijken.
De ervaring leert dat ze niet vandalismeproof zijn en dat de voordelen niet opwegen
tegen de hoge kosten van aanschaf, vervanging en vooral onderhoud.
De dispensers worden daarom niet meer vervangen.
Hondenbezitters geven daarbij ook aan dat ze het prettig vinden de vrijheid te
hebben om zelf ruimmiddelen te kiezen en aan te schaffen en dat deze volop en
voordelig te verkrijgen zijn.
Sociale hulphond
Met de zesde wijziging van de APV wordt/is de gemeenteraad voorgesteld de
artikelen 2:57, lid 3 en 2:58, lid 3 te wijzigen. In deze artikelen zijn de
gekwalificeerde sociale hulphond en de hond, die daarvoor wordt opgeleid,
toegevoegd. Voor deze honden geldt dan voortaan - net zoals voor geleidehonden geen aanlijn- en opruimplicht. Dit omdat dergelijke honden een soortgelijke functie
hebben als die van geleidehonden en de plicht ook niet geldt voor geleidehonden -inopleiding.
Wetsvoorstel woonoverlastl
In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel over woonoverlast. Hierdoor wordt het
mogelijk voor gemeenten om de overlast van gevaarlijk dieren, waaronder honden, in
1 Wetsvoorstel 34007
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de directe woonomgeving beter aan te pakken. Als dit wetsvoorstel definitief is
vastgesteld gaan wij met de gemeenteraad in gesprek over de mogelijkheden voor
het lokale beleid.
De hondenuitlaatkaarten
Deze kaarten worden iedere twee jaar, voor het laatst in 2014, in een interactief
traject met hondenbezitters en andere geïnteresseerden geactualiseerd en door het
college van B&W vastgesteld.
Gelet op de voorgestelde wijzigingen in het hondenbeleid en om recht te doen aan de
rol van de gemeenteraad bij de herijking van het huidige hondenbeleid heeft het
college besloten het traject van de herziening van de hondenuitlaatkaarten in 2016
uit te stellen tot de gemeenteraad de aanpassingen in het hondenbeleid definitief
heeft vastgesteld.
Kanttekeningen en risico's
Alhoewel hondenbelasting geen doelbelasting is, kan het draagvlak hiervoor onder
hondenbezitters kleiner worden omdat het aantal aparte voorzieningen voor honden
afneemt. Daarnaast kan ook de discussie weer oplaaien over afschaffing en/of
verlaging van de hondenbelasting in navolging van gemeenten zoals Papendrecht,
Arnhem, Emmen, Goes en Zwolle en Arnhem.

Gemeenten gaan hier verschillend mee om. Arnhem bijvoorbeeld heeft een verhoging
in de WOZ doorgevoerd om het verlies aan inkomsten enigszins te compenseren.
Andere gemeenten schaffen hondenvoorzieningen gedeeltelijk of helemaal af.
Voor de gemeente Dordrecht betekent afschaffing van hondenbelasting en
instandhouding van de huidige hondenvoorzieningen een jaarlijks gat in de begroting
van ongeveer C 540.000,- (C 592.000,- begrote inkomsten minus C 52.000,perceptiekosten).
De voorgestelde wijzigingen in het hondenbeleid vergen behalve duidelijke
communicatie over de nieuwe regels, zeker de eerste tijd ook een intensievere
handhavingsinzet van de gemeente.
De inzet varieert van gerichte controles in burger op hotspotlocaties tot
publieksvriendelijke acties met het uitdelen van gratis poepzakjes etc. De pakkans
(heterdaad) bij dit soort overtredingen is overigens gering.
Er is naar verwachting ook extra reiniging nodig omdat de overlast van hondenpoep
kan gaan verschuiven naar andere plekken in de stad dan de huidige voorzieningen.
Kosten en dekking
Structurele kosten en inkomsten conform de Begroting 2016 en Meerjarenbegroting
2017-2020.
Begroting
Inkomsten
Inkomsten hondenbelasting

2016

2017

2018

2019

2020

576.000 592.000 592.000 592.000

592.000

Uitgaven
Beheer en onderhoud voorzieningen
Reiniging (prijsindexatie vanaf 2017)
Toezicht
Inzet eigen personeel (m.n. beleid/advies,
coördinatie HOTSPOTS en wijkmeldingen)
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2016

2017

2018

2019

2020

64.000

52.000

52.000

52.000

52.000

2.000

2.000

2.000

2.000

11.000

Totale uitgaven

606.000

585.000

585.000

Saldo inkomsten en uitgaven

-30.000

7.000

7.000

Begroting
Perceptiekosten hondenbelasting (nieuwe

opgave inzet GBD vanaf 2017 en niet inbare
bedragen)
Overig (o.a. 1 x per 4 jaar OCD-onderzoek

en communicatie)

nadeel

585.000 594.000
7.000

-2.000

voordeel voordeel voordeel

nadeel

De inkomsten van de hondenbelasting lopen al jaren terug en zijn in de begroting
2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020 structureel afgeraamd met C 43.000,- per
jaar. Wij zullen scherp in de gaten houden of deze neerwaartse aanpassing afdoende
is.

Het college verwacht voor de uitvoering van het hondenbeleid 2016-2020
verschillende investeringsmaatregelen, inclusief bijhorende kosten. Zie hiervoor de
tabel op de volgende pagina. De bedragen in de tabel op pagina 8 zijn nog niet
verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020 en dus ook niet in de bovenstaande
tabel.
In 2017 wordt voor de investeringen ad C 92.500,- een separaat voorstel ter
afweging bij de kadernota 2018 ingediend. De overige kosten worden gedekt door
herschikking van de exploitatiebudgetten binnen het programma Leefbaarheid &
Stedelijk Beheer.
Investeringsmaatregelen excl. ureninzet
eigen personeel

Indicatieve kosten
Verwijderen 7 hondentoiletten
Verwijderen bebording uitlaatstroken

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

13.000

0

0

0

0

4.500

0

0

Aanschaffen en legen/onderhouden 20
afvalbakken

0

0

10.000

3.000

3.000

Verwijderen 6 hondendispensers in wijken

0

0

1.000

0

0

Aanleggen en onderhouden 6 honden-

0

0

64.000

5.000

5.000

speelvelden in het centrum2
Extra communicatie

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

11.000

0

95.500
92.500

11.000

0

0

0

Voorstel ter afweging kadernota 20183
Herschikking exploitatie programma
Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

0

0

92.500

0

0

0

3.000

3.000

11.000

11.000

Totaal dekking

0

3.000

95.500

11.000

11.000

Totaal indicatieve kosten
- waarvan eenmalige kosten
Dekkityg

Duurzaamheid
Voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de hondenvoorzieningen maakt
de gemeente zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen.

Dit is exclusief de kosten voor de aanleg van het speelveld in de Schoolstraat die ten laste
komen van het project Schoolstraat.
3 In ons voorstel voor de Kadernota 2018 zullen wij nader inzicht geven in de fasering van de te
plegen investeringen.
2
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Communicatie en inclusief beleid
Alle indieners van een formele zienswijze ontvangen een geanonimiseerd verslag
van het inspraaktraject met daarin een reactie van het college op hun zienswijze.
Het vastgestelde nieuwe hondenbeleid wordt bekend gemaakt in het
Gemeentenieuws, met een persbericht en via de (social) media.
De realisatie, het beheer en het gebruik van de hondenvoorzieningen wordt
integraal afgestemd met hondenbezitters en omwonenden tijdens het traject van
de hondenuitlaatkaarten.
Voor de structurele communicatie over het hondenbeleid wordt een
communicatieplan uitgewerkt.
Een van de aanbevelingen in de ingediende zienswijzen die het college overneemt
is de structurele aandacht voor de bereikbaarheid van hondenvoorzieningen voor
ouderen en mindervaliden.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na de definitieve besluitvorming in de raad start het proces voor de aanpassingen
van de hondenuitlaatkaarten.
De uitvoering van de voorgestelde extra maatregelen zoals het ruimen van
voorzieningen, het aanleggen van nieuwe voorzieningen en de aanschaf van nieuwe
prullenbakken wordt gefaseerd uitgevoerd in 2018, 2019 en 2020.
Dit onder voorbehoud van de instemming van de gemeenteraad, in de Kadernota
2018, met de voorgestelde investeringen.
Het hondenbeleid wordt iedere vier jaar herijkt. De volgende keer vindt dit plaats in
2020. Het OCD onderzoekt dan in hoeverre het beleid en de maatregelen hebben
bijgedragen aan een verbetering van de realisatie van de doelstellingen. De evaluatie
en eventuele beleidsaanpassingen worden iedere vier jaar aan de gemeenteraad
voorgelegd ter besluitvorming.

Bijlagen
ontwerp besluit
Eindverslag inspraakprocedure concept hondenbeleid 2016-2020
Geanonimiseerd overzicht zienswijzen met reactie college
Hondenbeleid 2016-2020 gemeente Dordrecht
Relevante artikelen APV

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burg meester

M.M. van der Kraan
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