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Dhr. Heijkoop
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN
De voorzitter Ik open de vergadering en ik heet alle leden van de raad van harte
welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Tazelaar. Het gaat gelukkig
beter met hem en wij hopen zeer dat hij mogelijk na het meireces weer kan aansluiten
en kijken daar uiteraard ook naar uit. Bericht van verhindering ook van mevrouw Van der
Vorm en de heer Stam en de heer Wagemakers zal verlaat hier aanschuiven bij de
raadsvergadering. Een bijzonder woord van welkom aan de leerlingen van groep 8 en
een docent van de Bogermanschool. De Bogermanschool, hartelijk welkom en wat fijn
dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie al een mooi bezoek hebben gehad aan dit prachtige
oude stadhuis in jullie prachtige stad Dordrecht en ook dat de gesprekken die je gehad
hebt met een aantal raadsleden, dat het jullie misschien enthousiast maakt om te
zeggen: nou, over een aantal jaren willen wij wel meedraaien met politieke fracties en
eens meekijken hoe wij ook wat kunnen betekenen in de stad Dordrecht. Straks gaan wij
hier spreken met elkaar hoe we omgaan met de stad Dordrecht en één van de
onderwerpen vanmiddag is: wat betekent het omgaan met loslopende honden en ook de
narigheid die soms honden kunnen veroorzaken en moet daar wel of niet voor betaald
worden, hoeveel, et cetera? Nou daar horen jullie vanmiddag hele wijze woorden over
van de gemeenteraad van Dordrecht. Dames en heren, leden van de raad, kunt u
instemmen met de agenda? Dan doen we dat zo. Er zijn vanuit de griffier geen
mededelingen ontvangen. Is er één uwer die een mededeling heeft die van belang is?
Niet?
2. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN VAN 21 EN
24 FEBRUARI, EN VAN 16 MAART 2017
De voorzitter Dan gaan we door naar het vaststellen van de notulen 21 en 24 februari
en van 16 maart; 24 februari was een bijzondere vergadering. U heeft toen afscheid
genomen van mijn gewaardeerde voorganger burgemeester Brok en 16 maart is
gesproken over het profiel voor de gewenste burgemeester voor uw stad. Zijn er nog
opmerkingen over de notulen? Zo niet, vastgesteld.
BENOEMINGEN / AANWIJZINGEN
3. AANWIJZEN EN BEËDIGEN PLAATSVERVANGEND GRIFFIER (1901409)
De voorzitter Er zijn een aantal personele wisselingen geweest en dat vraagt om nieuwe
invullingen. Dat betekent dat de volgorde zal zijn voor de beëdiging: de heer
Groenenboom, de tweede plaatsvervangende, de heer Coenen, dat heeft al
plaatsgevonden, de beëdiging en drie, plaatsvervanger de heer Bakker. Kunt u
instemmen met dit voorstel? Dan - de heer Coenen heeft reeds de belofte in uw midden
afgelegd en ik zou graag naar voren willen vragen de heren Groenenboom en Bakker.
Graag vraag ik hen beiden naar voren te komen om de belofte af te leggen. Ik verzoek u
allen te gaan staan. Meneer Groenenboom, ik lees eerst de tekst op. Daarna zegt u: 'Dat
verklaar en beloof ik'. De tekst is artikel 14 van de Gemeentewet.
'Ik verklaar dat ik, om tot plaatsvervangend griffier benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend griffier naar eer en geweten zal
vervullen'.
De heer Groenenboom Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter Dank u wel, meneer Groenenboom. Dan verzoek ik u te blijven staan, na
de belofte van de heer Bakker.
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'Ik verklaar dat ik, om tot plaatsvervangend griffier benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend griffier naar eer en geweten zal
vervullen'.
De heer Coenen Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter Dan zou ik de vergadering willen schorsen en wil ik eigenlijk de griffier
vragen u de bloemen aan te bieden, komt u erbij en ook om de felicitaties van de raad in
ontvangst te nemen.
[applaus]
Schorsing
De voorzitter We gaan verder. Voor de goede orde, ik ben mijn tekst begonnen voor het
afleggen in de positie van plaatsvervangend griffier. U bent allemaal hele goede
luisteraars; op het laatst maakte ik de tekst 'als raad' en dat is het niet, het gaat om
plaatsvervangend griffier en ik denk dat dat voldoende helder is. Dat zal ook in die zin in
de notulen opgenomen worden, zodat we het ritueel niet hoeven te herhalen. Niettemin,
mijn welgemeende felicitaties aan de plaatsvervangers en ik zie uit naar een mooie
samenwerking met u, zoals ik die ook al met uw griffier mag ervaren.
4. DIVERSE BENOEMINGEN (1901391)
De voorzitter Dan is aan de orde de diverse benoemingen, agendapunt 4. Binnen de SP,
de Socialistische Partij is zoals u weet het fractievoorzitterschap gewisseld van de heer
Portier naar mevrouw Jager. Dat betekent dat de benoemingen voor het Presidium
dienen te worden aangepast. Kunt u instemmen met dit voorstel? Aldus.
HAMERSTUKKEN
5. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGEN BEHOREND BIJ RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN VOORLOPIGE
PROGNOSE GRONDBEDRIJF 2017 (RIS 1904820) (1905338)
6. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGEBEHOREND BIJ RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN
GRONDEXPLOITATIE OUDENDIJK 162A (RIS1902267) (1903188)
7. VASTSTELLEN VOORLOPIGE PROGNOSE GRONDBEDRIJF 2017 (1904820)
8. VASTSTELLEN GRONDEXPLOITATIE OUDENDIJK 162A (1902267)
9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 3E HERZIENING DUBBELDAM, LOCATIE
OU DEN DIJ K-LINDELAAN( 1899253)
10. WIJZIGEN VAN DE BEGROTING OVER DE BUDGETOVERHEVELINGEN 2016
(1887058)
11. INSTEMMEN MET COLLEGEVOORSTELLEN TOT HERFINANCIERING
DUURZAAM HEIDS FABRIEK (1887053)
12. VASTSTELLEN INHOUDELIJKE EN PROCESMATIGE KADERS STARTNOTITIE
STERKE BASIS IN DE WIJK(1873661)
13. UITDIENEN CONTRACTPERIODE EN DAARNA BEËINDIGEN PILOT ARGU
(1873711)
De voorzitter Dan gaan we nu over tot het vaststellen van de hamerstukken. Dat zijn
agendapunten en dat spreekt mij zeer aan, die snel achter elkaar worden vastgesteld. Ik
heb nog geen signalen van stemverklaringen ontvangen, maar dat is natuurlijk mogelijk
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en daar wil ik u uiteraard ook toe in de gelegenheid stellen. Wie van u wil een
stemverklaring afleggen? CDA, GroenLinks, PvdA, SP en CU/SGP. Het woord is aan het
CDA.
De heer Merkuur Voorzitter, dank u wel. Een opmerking bij punt 12, Sterke basis in de
wijk. Wij kunnen voor nu instemmen met dit stuk, met de opmerking dat wat ons betreft
in de dóórontwikkeling meer focus zou moeten komen te liggen bij de regisseursrol van
de wijkteams en de verbinding met het informele netwerk.
De voorzitter Dank u wel, meneer Merkuur. Als volgt, GroenLinks.
Mevrouw Kruger Voorzitter, dank u wel. Wij willen een stemverklaring uitbrengen bij
agendapunt 13. Wij vinden het jammer dat we al na een jaar besluiten te stoppen met
Argu, het platform voor online discussie, maar afspraak is afspraak. Het is een pilot en
bij tegenvallende resultaten zouden we beslissen: doorgaan of stoppen. Het voorstel van
het college is nu om het af te maken en te stoppen en met deze stemverklaring wil
GroenLinks duidelijk maken dat wij achter het voorstel van het college staan om te
stoppen met Argu. Tegelijkertijd dringen wij er op aan om met zijn allen grote
inspanningen te plegen de inwoners van Dordrecht en dan bedoel ik ook alle inwoners, te
betrekken bij het wel en wee van de stad om onze ambities op het gebied van open
bestuursstijl, participatie van inwoners en een innovatieve gemeentelijke organisatie
waar te maken; goed na te denken over welke communicatiemiddelen we hiervoor
gebruiken, want alleen uitgaan van 'go where the traffic is' blijkt niet goed te werken.
Het afgelopen stadsdebat had iets meer bereik mogen hebben dan drie inwoners en
verder zo'n 20 ambtenaren en raadsleden. Dank u.
De voorzitter Dank u wel, mevrouw Kruger. Dan SP.
Mevrouw Jager Voorzitter, wat wij te melden hebben is niet zozeer een stemverklaring,
alswel opmerkingen bij de raadsinformatiebrieven, een aantal. Kan dat ook op dit
moment?
De voorzitter Die komen bij ter kennisname.
Mevrouw Jager Niet nu?
De voorzitter Nee.
Mevrouw Jager Oké.
De voorzitter Dan de CU/SGP.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Een stemverklaring bij agendapunt 7, Vaststellen
voorlopige prognose Grondbedrijf 2017. De fractie CU/SGP heeft kennisgenomen van
deze voorlopige prognose. Onderdeel hiervan is de afwaardering van grond op het
plangebied van Amstelwijk voor een bedrag van 3,2 miljoen euro ten behoeve van de
naturistenvereniging Goed Af. Voorzitter, daar hebben wij moeite mee. Ons definitieve
standpunt zullen we innemen bij de inhoudelijke behandeling van de planuitwerking
Amstelwijk, binnenkort aan de orde in de commissie Fysiek. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Het woord is aan de PvdA.
Mevrouw Van den Bergh Ja, het betreft een stemverklaring bij een stuk ter
kennisname, maar ik begreep dat die straks komt, of gaat dat nu gelijk?
De voorzitter Dat komt straks.
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Mevrouw Van den Bergh Dan wacht ik even.
De voorzitter Dan stel ik voor om de agendapunten 5 tot en met 13 vast te stellen. Kunt
u daarmee instemmen?
STUKKEN TER KENNISNAME
14. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER OVERGANG ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVINGSVERGUNNING NAAR CERTIFICERINGSSTELSEL (1904331)
15. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER MOTIE M36 COMPACT, DUURZAAM EN
MODULAIR WONEN EN LEVEN D.D. 29 JUNI 2016 (1899644)
16. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER ONTWERPBESTEMMINGSPLAN '2E
HERZIENING STERRENBURG, LOCATIE DE JAGERWEG 54' (1899630)
17. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER BENOEMING WIJNIE JABAAIJLAAN EN
WIJZIGING BELOOP JAN-LIGTHARTLAAN (1899621)
18. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER KADEHERSTEL WOLWEVERSHAVEN
(1887117)
19. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER MOTIE M37A SLIMMER, SNELLER EN
DUURZAMER DOORDRECHT (1883426)
20. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER GEMEENTELIJK FINANCIEEL TOEZICHT
GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN(1869310)
21. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER BESCHERMD WONEN (1836334)
22. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER ABONNEMENTSTARIEVEN PARKEERGARAGE
VEEMARKT 2017(1832374)
23. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER AANPAK DAK- EN THUISLOZEN
ZWIJNDRECHTSE BRUG (1815391)
24. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER TIJDELIJKE FORMATIE-UITBREIDING
SOCIALE TEAMS (1745372)
25. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER VOORTGANG BIJ STICHTING OPOD
JANUARI 2017 (1887122)
26. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER SAMENWERKING COLLEGE MET DE
SPORTRAAD (1887080)
27. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER FACTSHEET OCD-ONDERZOEK RTV
DORDRECHT (1883412)
28. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER STAND VAN ZAKEN UITVOERING PROJECT
NIEUWE DORDTSEBIESBOSCH (1832363)
29. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER MOTIE M49 BEHOUD BUURTFUNCTIE
SPORTPARK PATERSWEG (1899660)
De voorzitter Dan de stukken ter kennisname. Dat zijn de punten 14 tot en met 29 en
ik denk dat er al twee leden zijn die daar iets over willen zeggen. Ik heb genoteerd
zojuist de SP en de PvdA. Nog andere leden? CDA en CU/SGP. Het woord is aan de PvdA.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, het gaat over stuk nummer 22, het
abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017. Afgesproken is in onze
adviescommissie Fysiek dat de hoogte van de abonnementstarieven wordt meegenomen
in de verder uit te werken scenario's van de EPV, de Egalisatie Reserve
Parkeervoorzieningen en deze scenario's, inclusief dan deze tarieven, uitwerkingen
daarvan, komen op een later moment weer aan de orde.
De voorzitter Dank u wel. De SP.
Mevrouw Jager Dank u wel. Bij punt 15, duurzaam en modulair wonen. De SP juicht het
initiatief toe, maar plaatst hierbij de kanttekening dat dit op zich geen soelaas biedt bij
het gebrek aan betaalbare huurwoningen in het goedkoopste segment. Bij punt 22, ook
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over de parkeergarages en de prijsverhogingen: de SP stond in haar wens tot een
raadsdebat over dit onderwerp alleen, maar wil toch graag vermeld zien dat wij tegen
deze exorbitante prijsverhogingen waren en zijn. Als laatste bij punt 23: de één na
laatste strofe van deze raadsinformatiebrief vermeldt dat kort na het Kerstreces de raad
over de stand van zaken geïnformeerd zal worden. Wij vragen ons alleen af welk
Kerstreces hier bedoeld wordt.
De voorzitter Dan dacht ik dat ik ook CU/SGP - de heer Veldman, gaat uw gang.
De heer Veldman Ja voorzitter, dank voor het woord. Het betreft agendapunt 28, een
raadsinformatiebrief over het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. Wij roepen het college
op bij de uitvoering van de plannen, uiteraard binnen het financiële kader, de kwaliteit en
het draagvlak van de uitvoering voorop te stellen. Dank u wel.
De voorzitter Nog andere leden? Gaat uw gang. Het CDA.
De heer Seme Dank u wel, voorzitter. Een stemverklaring bij agendapunt 15,
raadsinformatiebrief over motie M36. De CDA-fractie complimenteert het college in haar
streven om deze motie daadwerkelijk invulling te doen geven. Daarnaast is zij
woningcorporatie Trivire erkentelijk voor haar bereidheid om, zij het tijdelijk, een locatie
voor dit doel ter beschikking te stellen. Wij wensen de initiatiefnemers alle succes toe bij
het verwezenlijken van hun plannen. Een stemverklaring bij punt 19, motie M37a. De
CDA-fractie betreurt het dat het college feitelijk geen invulling aan deze motie geeft. Het
college toont nagenoeg geen enkele ambitie om de in de motie beoogde doelstellingen te
verwezenlijken. Daarbij gaat het om een betere doorstroming van het verkeer, het
verbeteren van de luchtkwaliteit, het daadwerkelijk invulling geven aan Smart City en het
participeren van de onderwijsinstelling Da Vinei voor het uitvoeren van
onderzoeksopdrachten. De CDA-fractie zal dan ook in de toekomst aandacht blijven
vragen voor het verwezenlijken van de ambities, verwoord in deze motie.
De voorzitter Ik dank u wel. Nog andere leden van de raad? Zo niet, dan wil ik ter
kennisname vaststellen 14 tot en met 29. Dat betekent dat er geen voorraad meer is
voor de hamerraad van 11 april, dus die kan vervallen. Wel starten de commissies zoals
u bekend om 20.00 uur. Dat heeft u kunnen lezen in de recentelijk verschenen
donderdagbrief.
STUKKEN TER BESPREKING
30. VASTSTELLEN HONDEN BELEID 2016-2020 (1848923)
De voorzitter Aan de orde is het vaststellen hondenbeleid 2016-2020. Uw commissie
Fysieke Leefomgeving heeft over dit onderwerp gesproken onder voorzitterschap van de
heer Joost Veldman. Er is gesproken en ik vind dat belangrijk, zodat u weet: wat is
besproken, waar is de commitment over, zodat we dat niet opnieuw in de
gedachtewisseling hoeven te brengen, over het rendement van de handhaving en de
hoogte van de hondenbelasting, ook in relatie tot het aantal voorzieningen. De commissie
heeft besloten het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad, waarbij de
bespreking zich toespitst op de in te dienen moties en amendementen. Van een aantal
fracties zijn moties ontvangen en ik zou graag willen horen wie van u het woord wenst
over dit voorstel. Ik noteer even: VVD, SP, BVD, GroenLinks en D66.
De heer Bronkhorst Voorzitter?
Mevrouw Van den Bergh En PvdA.
De voorzitter Eén moment. SGP/CU. Goed en CDA ook. Nou, nagenoeg alle fracties.
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De heer Bronkhorst Voorzitter, mag ik even snel een vraag stellen? Is het de bedoeling
dat we eerst de moties en een amendement indienen en dat we dan de discussie
daarover voeren?
De voorzitter Ik denk dat ik de vraag aan de VVD, SP, GroenLinks en dan neem ik aan
dat ze dan ook hun toelichting benutten om de motie kenbaar te maken of het
amendement en dan kunt u daar op reageren. En we spreken in twee termijnen. Ik geef
het woord aan de VVD.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, mag ik even wat duidelijkheid? Want wij zijn ook
van plan om eventueel moties in te dienen over twee onderwerpen, maar ik ga er vanuit
datje daar gewoon je woordvoering over kan doen.
De voorzitter Natuurlijk, u staat er ook op, mevrouw. U krijgt ook het woord, natuurlijk
en het is aan u om te bepalen of de moties wel of niet ingediend worden,
vanzelfsprekend. Gaat uw gang.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week dinsdag het
hondenbeleid uitvoerig in de commissie besproken en er was eigenlijk een meerderheid
die zei: ja, laten we het gewoon als een hamerstuk doen en toen was de uitkomst: nou
ja, de VVD heeft mogelijk nog een motie, dus laten we de bespreking tot de motie
beperken. Dus ik zou denken dat dat dan toch vooral de leidraad is van onze discussie
hier, nu. Want er ligt nu voor: een nieuw hondenbeleid met een principe waar de VVD
achter staat. De baasjes ruimen hun hondenpoep binnen de stad op en in de vrije natuur
maakt het niet zoveel uit. Dat is hetzelfde als dat iemand een konijn in huis heeft, daar
ruim je ook gewoon netjes de bak op waar hij zijn keuteltjes in doet. Zo moet de baas
van het hondje dat ook doen. Maar reden van bespreking is onze motie 'Dordtse
hondenbelasting is niet voor de poes'. Want de grootste ergernis van de
hondenbelastingeigenaren is toch wel dat zij betalen voor hondenbelasting terwijl dat
geld ook voor allerlei andere voorzieningen gebruikt kan worden, of de veel gehoorde
klacht: waarom betalen de katteneigenaren, waar je toch ook vaak de uitwerpselen van
in de tuin vindt, niet mee aan de belasting? Dus één van de eerste strekkingen van onze
motie is dat de hondenbelastingen die geheven wordt, uiteindelijk ook echt alleen voor
de voorzieningen die de honden toekomt, wordt benut. Dat heet een gesloten exploitatie;
dat hebben we ook bij de parkeerbelasting. Daar hebben we ook van gezegd: het is iets
wat naar de algemene middelen toevalt, maar laten we dat vooral beperken tot de
parkeervoorziening. Wat ons betreft is dat ook zo voor de hondenbelasting. Het liefste
zouden we het afschaffen, voorzitter, maar goed, dan is er een gat van zes ton te dichten
en dat betekent datje ergens anders weer hogere belastingen moet invoeren en van
hogere belasting is de VVD een beetje allergisch. Dus dat lijkt ons niet zo'n goed idee,
maar als je nu kijkt hoe wij op de hondenbelasting in Dordrecht scoren, dan zitten we in
de top tien van de duurste gemeentes en ja, dat past toch niet bij het terughoudende
tarievenbeleid dat het college gelukkig aanhoudt in deze stad. Dus deze motie roept ook
op, wil het college uitdagen om met elkaar te gaan werken om dat tarief van de
hondenbelasting meer in lijn met andere gemeentes te brengen. Want als je bijvoorbeeld
kijkt naar de ontwikkeling sinds 2015 in Dordrecht, dan zien we dat het tarief met 35
procent is gestegen, terwijl het aantal geregistreerde honden met 14 procent is gedaald,
maar de huishoudens wel zijn toegenomen en de landelijke trend ongeveer drie zo laag
ligt qua daling. Oftewel: het lijkt niet helemaal te kloppen. Het lijkt er op dat er wat meer
honden in Dordrecht rondlopen dan er op dit moment geregistreerd staan en dat kan
grote impact hebben op de belasting die betaald wordt. Allereerst: als je belasting heft,
dan is het wel zo netjes als de buurman die onder dezelfde regels valt, ook die belasting
betaalt en niet jij als enige moet opdraaien voor die kosten. Ik heb eens uitgerekend, stel
dat we op het landelijk gemiddelde zouden komen, dat is misschien iets te hoog, maar
laten we daar de helft van nemen, dan zou dat tarief toch al snel zo met 20 procent
kunnen dalen. Dus dat is het eerste waar we het college toe oproepen: haal de controle
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op de registratie van honden in Dordrecht naar voren en zorg dat we bij de begroting dit
jaar inzichtelijk hebben hoeveel honden er nou precies zijn. Want misschien kunnen we
uiteindelijk met hetzelfde budget met meer honden uiteindelijk een lager tarief
introduceren. Dan tot slot, voorzitter, is de vraag: hoeveel voorzieningen wil je in een
stad gaan aanleggen of onderhouden, of tegen welke kosten, om de overlast van
hondenpoep terug te dringen? Want het is een discussie die eigenlijk altijd terugkomt. Ik
vond het opmerkelijk om bijvoorbeeld te zien dat maar een derde van de hondenbezitters
op de hoogte was van de regels van het hondenbeleid, maar wel bijna 90 procent zei zich
te houden aan het principe 'ik ruim mijn hondenpoep op', oftewel: hoeveel wil je nog
meer investeren om uiteindelijk die laatste 10 procent nog te kunnen oplossen? En daar
zit het punt van toezicht. Moeten we werkelijk 200.000 euro per jaar aan toezicht
uitgeven voor het controleren op hondenbelasting, of zou dat ook wat lager kunnen?
Hebben we niet misschien premium prijzen met een premium service als het gaat om
honden? Ik bedoel, iedereen vindt het leuk om groen voor de deur te hebben en parken;
moet dat nou heel veel meer kosten om dat voor de hondenbezitters dezelfde beleving te
geven? Voorzitter, daarom de VVD-motie 'Dordtse hondenbelasting is niet voor de poes',
die ik bij deze indien.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Burggraaf?
De voorzitter Ontvangen is M l 'Dordtse hondenbelasting is niet voor de poes'. Wordt
gekopieerd en verspreid en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Burggraaf?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Van Verk Als ik het staatje van de begroting, dan zie ik niet dat er echt veel
geld overblijft. Begrijp ik nu uit uw betoog dat u zegt van: wanneer er beter wordt
gehandhaafd, wanneer de belasting bij iedereen wordt opgehaald, dan houden we
voldoende geld over om het tarief naar omlaag te brengen?
De heer Burggraaf Ja, dat is één van de vermoedens die ik inderdaad heb: dat er meer
hondenbezitters zijn dan op dit moment geregistreerd staan en datje daarmee dus
dezelfde inkomsten van 600.000 euro die er nu staan, met meer mensen kan delen en
dus het tarief naar beneden kan. En het tweede punt is dat ik me dus afvraag of de
kosten die bijvoorbeeld voor toezicht nu zijn opgenomen, of dat een post is die inderdaad
dusdanig moet worden toegerekend aan het hondenbeleid om de doelstellingen van het
beleid te bereiken. Dus dan heb je aan de ene kant de kostendaling en aan de andere
kant een inkomsten die je over een grotere groep kan delen.
De heer Van Verk Maar ik neem toch aan, voorzitter, dat de heer Burggraaf daarmee
niet wil suggereren dat de kosten voor toezicht kunnen dalen om vervolgens de
handhaafbaarheid onder druk te zetten?
De heer Burggraaf Nee, kijk, als je iets invoert, dan moetje het handhaven, daar zijn
we ook van. Dus dat is niet het pleidooi wat ik hou. Ik stel alleen de vraag aan de
wethouder, laat ik hem dan concreter maken: kunt u nader duiden in hoeverre die
200.000 euro aan toezicht, als je het naar ureninzet terugrekent, of dat nou
daadwerkelijk voor de inzet van hondenbeleid wordt ingezet?
De voorzitter Ik dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kruger, GroenLinks. Ik begrijp
dat mevrouw Edenburg het woord voert. Gaat uw gang.
Mevrouw Edenburg Dank u wel, voorzitter. Allereerst: ook wij zijn het eens met de basis
van dit hondenbeleid. Wij willen dus nu deze motie indienen omdat wij van mening zijn

8

dat de hondenbelasting kan worden verlaagd. Inkomsten en uitgaven van de
hondenbelasting moeten in evenwicht zijn en ook volledig aan het hondenbeleid ten
goede komen. Hondenbezitters zullen eerder hun gedrag veranderen wanneer zij zien dat
goed gedrag loont. Wij pleiten dan ook voor belastingverlaging en deze verlaging komt
tot stand doordat het overschot aan inkomsten, afgezet tegen de uitgaven, terugvloeit
naar de hondenbezitters. Volgens GroenLinks kan ook de handhaving van het beleid
integraal worden opgenomen en behoeft derhalve geen extra uitgave te zijn. Wij
verzoeken dan het college de inkomsten van de hondenbelasting, die hoger zijn dan de
uitgaven, in mindering te brengen op de hondenbelasting. Dank u wel.
De voorzitter Dank u zeer.
De heer Veldman Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
De voorzitter De heer Veldman, gaat uw gang.
De heer Veldman Ja voorzitter, het punt is net al door de heer Van Verk aangeroerd,
maar er is in 2017 ongeveer 7.000 euro over, althans volgens de begroting. We hebben
ongeveer 5.000 hondenbezitters volgens de huidige cijfers, dus dat is - iets meer dan
een euro per hondenbezitter is er over. Ik vind uw motie best - het klinkt natuurlijk
sympathiek, maar het gaat eigenlijk nergens over, toch? Of zie ik het verkeerd?
Mevrouw Edenburg Ook in dit geval zeggen wij: het percentage in de belasting wat
opgenomen is ten gunste van de handhaving, dat zou betrokken kunnen worden bij de
belasting, dus dat kan je daar vanaf trekken. En daarnaast, wij geloven ook niet dat alle
honden geregistreerd zijn, dus ook daar haal je nog extra inkomsten. Dus ik vind het
eigenlijk jammer dat dan die extra inkomsten gewoon in de algemene middelen
verdwijnen.
De heer Burggraaf Voorzitter?
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De heer
van: ja,
Volgens
toezicht

Burggraaf Ik heb een vraag aan mevrouw Edenburg, want zij zegt eigenlijk
die 200.000 aan toezicht, die zou bij het hondenbeleid weg moeten halen.
mij, als ik hem zo lees zegt u: stop het maar bij de algemene kosten van
en hoe wordt die twee ton dan vervolgens opgevangen?

Mevrouw Edenburg Nee, volgens mij zeg ik dat niet. Die twee ton die extra over is, die
gaat terug bij die hondenbelasting en dat kan dan in mindering worden gebracht bij de
belastingbetaler.
De heer Burggraaf Ja, oké. Dus uw pleidooi is: we stoppen we geheel met toezicht?
Mevrouw Edenburg Nee, want ik heb het over integraal toezicht en daar heb je dus geen
-die hebben toezicht voor alles.
De heer Veldman Voorzitter?
De voorzitter Ik stel voor dat, voordat iedereen zich daar in mengt: het is een
vraagstelling van de heer Burggraaf in de richting van mevrouw, dus ik stel voor dat dat
eerst beantwoord wordt. U heeft allemaal recht op uw termijn en daar kunt u de vragen
stellen en ik zie dadelijk ook nog de heer Jager die een vraag wil stellen, dus eerst dit. Of
mevrouw Jager, sorry.
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De heer Veldman Ik constateer dan dat GroenLinks zegt: we doen integraal toezicht,
dus we doen nog steeds toezicht op hondenbezitters, alleen, we betalen er niet meer
voor.
Mevrouw Edenburg Dan begrijpt u niet hoe integrale handhaving werkt. Dan neem je
gewoon alles mee.
De voorzitter Dat is gewisseld. Excuus; het was meneer Portier.
De heer Portier Voordat mensen denken dat we nog meer opzienbarend nieuws
hebben... ik had een vraag aan mevrouw Edenburg, namelijk: wat is het nou het
materiële verschil uiteindelijk met de motie die de VVD heeft ingediend?
Mevrouw Edenburg Dat is een goede vraag en daar weet ik even geen antwoord op.
Dank u wel.
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Ik was net al aan het zwaaien, maar waarschijnlijk zag u mij niet.
Een hele praktische vraag: u had het er over dat u van mening bent dat de
hondenbelasting terug kan, wat te veel binnenkomt. Alleen, dat is toch best wel een
behoorlijke kostbare operatie, of ziet u dat anders?
Mevrouw Edenburg Er ligt dus een verzoek ook bij het college om dat verder uit te
zoeken, natuurlijk.
De heer Bronkhorst Zeker gelet op de reactie van de heer Veldman zojuist, die aangaf:
een euro per hondenbezitter - we kunnen allemaal wel optellen, maar om dat geld terug
te betalen gaat het je een veelvoud kosten.
Mevrouw Edenburg Dat is aan u.
De voorzitter Dan denk ik dat dit gewisseld is....
De heer Nederhof Voorzitter, nog even een nabrander, alstublieft? Mevrouw Edenburg,
de hondenbelasting, die vindt u hoog, maar vindt u zelf niet dat het belangrijk is dat de
hondenbezitter er ook genoeg voor terugkrijgt, of wilt u de hele kwaliteit naar beneden
halen? Want meneer Burggraaf zei daarnet ook, we staan in de top tien van de hoogste
belasting voor hondenbezitters, maar misschien staan we ook wel qua kwaliteit voor het
hondenbeleid in de top tien. Maar daar hoor ik niemand over.
Mevrouw Edenburg Nou, dan moet u even de motie goed lezen, want wij hebben
eigenlijk al in 2016 aangegeven dat wij dus hiervoor vragen, bullet nummer 3 is dat,
daar vragen wij dus om meer integraal toezicht, wat financieel voordeel oplevert voor
meer inzet op communicatie en voorzieningen. Dus daar is uw antwoord.
De heer Nederhof Nee, dat is financiële onderbouwing van u. Maar het gaat mij om de
kwaliteit van het hondenbeleid, daar zijn we hier voor bijeen en die moet, vinden wij, op
een hoog peil blijven, want het is overlast punt nummer één in de stad. In heel
Nederland, geloof ik. Dus als u zegt van, we gaan het over centen hebben, ja, dan gaat
het ten koste van kwaliteit.
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De voorzitter Goed, ik denk dat dit gewisseld is. Dan geef ik het woord aan de heer
Seme van het CDA. Ontvangen is de motie Vermindering hondenbelasting, motie 2. De
heer Seme.
De heer Seme Ik beperk me ook tot de moties en wat ik zie, is eigenlijk dat de VVD met
zijn motie niet de hondenbelasting wil afschaffen, maar aan de andere kant zien we wel
dat er geen dekking voor is als wij nu zeggen van, we willen aan de ene kant registratie
van de honden verhogen om te zien hoeveel honden er zijn en aan de andere kant willen
we dus eigenlijk minder belasting. Wij vinden dat de gebruiker van de voorziening ook
moet opdraaien voor de kosten. Het CDA wil de volgende kaders meegeven: we willen
geen verhoging van de belastingtarieven, we willen dat de uitgaven structureel en/of
incidenteel binnen het totaal van inkomsten moet vallen. En wat ik ook hoor is eigenlijk
dat de VVD, in de stukken staat dat als we de tarieven gaan verlagen, de andere
gemeenten hebben dat wel gedaan, maar zij hebben wel de WOZ-waarde verhoogd om
dit betaalbaar te laten. Of je wil gedeeltelijk of helemaal afschaffen, of je moet zorgen
dat er inkomsten weer binnenkomen. De heer Burggraaf heeft al gezegd: afschaffen van
zo'n hondenbelasting betekent eigenlijk een gat in de begroting van 540.000 euro. Wat
het CDA betreft, we vinden dat het mogelijk is te kijken naar een effectieve en creatieve
inzet van de handhavingsinzet van de gemeente. Hier kunnen wij dan als gemeente op
besparen. Ik zou dan willen vragen aan het college, die neem ik dan gelijk even mee in
mijn woordvoering: de motie van de VVD vraagt eigenlijk om een gesloten systeem. Is
de wethouder bereid voor de Kadernota te komen met een gesloten systeem voor de
hondenbelasting, dan? Dank u wel, tot zover.
De voorzitter Dank u wel. Ik geef het woord...
De heer Van Verk Voorzitter?
De heer Bruggraaf Voorzitter?
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik wat vragen aan de heer Seme? Want ik hoor hem
twee opmerkingen maken die me toch wel intrigeren. Hoor ik nou goed dat het CDA zegt
dat de gebruiker van de voorzieningen moet opdraaien voor de kosten? Is dat het beleid
wat het CDA de komende jaren wil gaan voeren? Mijn tweede vraag is, u zoekt naar een
effectieve en creatieve inzet van de handhaving. Zou u dat wat nader kunnen duiden?
Want dat is een mooie kreet, maar als dat geen inhoud krijgt, dan zegt het ook helemaal
niets.
De voorzitter Het punt wat ik toch onder uw aandacht wil brengen: u heeft allemaal
recht op een eerste termijn. Vervolgens dreigt dat u met elkaar in het gesprek
tussentijds ook verder in het gesprek gaat en ik zou u willen vragen: een interruptie is
goed, maar als het leidt tot nieuwe vraagstellingen, dan denk ik dat we zeker de orde
wat minder overzichtelijk maken. Dus mijn verzoek aan u allen is: een ieder krijgt recht
op een eerste termijn, dan de tweede termijn; dan kunt u reageren op datgene wat
gewisseld is in de eerste termijn en is er een behoefte aan een korte interruptie, kan dat.
Want anders denk ik dat we een zeer langdurig verhaal krijgen wat ook soms de
hoofdlijnen afleidt. Dus ik stel voor dat de heer Seme op deze vraagstelling antwoord
geeft en dat we dan doorgaan met het verzoek aan de PvdA om hun eerste termijn te
leveren.
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De heer Van Verk Voorzitter, in reactie op uw opmerking.
De voorzitter Ja.
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De heer Van Verk Volgens mij is dit een debatraad en het woord zegt het al: wij zitten
hier al om het debat met elkaar te voeren en niet om aan te horen wat iedereen vindt en
vervolgens weer naar huis te gaan.
De voorzitter Nee, dat is ook zeker niet mijn bedoeling; daarom dat de heer Seme de
ruimte krijgt om u te beantwoorden.
De heer Seme Voorzitter, dank u wel. Wij vinden dat de vervuiler gewoon moet betalen
en als die ook gebruik maakt van een voorziening, dan hoor je dat te betalen. Dat heb ik
ook net gezegd. Misschien is dat een herhaling, voor de tweede keer, maar wat ik ook zie
is eigenlijk twee ton van zo'n toezicht, als je nou eigenlijk zorgt datje zo goed mogelijk
inzet en als ik nou omreken, dat heeft meneer Burggraaf ook gezegd, naar de uren die
dan gebruikt worden en dan één maal per drie jaar gecontroleerd worden, dan neem ik
aan dat het voor minder kan.
De voorzitter Goed, dan is het woord aan de PvdA, mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, voordat wij het gaan hebben over de tarieven voor
de hondenbelasting willen wij de focus gaan leggen op de voorzieningen voor de honden
in onze stad. Die moeten wat ons betreft op orde zijn; de hondenbezitter moet waar voor
zijn geld krijgen en dat is voor ons op dit moment het belangrijkste en hoe dan die
belastingen eruit gaan zien, daar kunnen we dan in de discussie straks later op
terugkomen. Eventueel komen wij met één of twee moties, maar dat hangt ook af van de
discussie straks. Honden zijn een bron van vreugde en plezier en worden als echte
kameraden gezien, maar ze geven ook overlast in de vorm van poep op straten en paden
en dat is één van de grootste ergernissen in de stad. En ook agressieve en opdringerige
honden vindt men over het algemeen niet prettig. Er wordt gesteld dat er zo'n ruim
5.000 honden in onze stad zijn, maar het vermoeden is echter dat er veel meer zijn. De
PvdA vindt het dan ook een uitstekend idee om in de bebouwde kom een aanlijnplicht en
een opruimplicht overal in te stellen. De straten blijven schoon en de honden lopen rustig
aan de lijn. Maar wij willen, nogmaals, voor twee zaken de aandacht vragen. Want er is
wel wat veranderd in dat hondenbeleid: er moeten natuurlijk wel voldoende losloop- en
speelvelden blijven voor de honden, zeker nu ze in heel de bebouwde kom aangelijnd
moeten blijven. Ze moeten ook ergens hun energie kwijt en daar krijgen wij van
bewoners zeg maar bezorgde berichten over, dat er toch te weinig losloopplekken
overblijven in onze stad, nu ook de uitlaatstroken als losloopplek verdwijnen.
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De voorzitter Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Even een vraag aan onze collega. U geeft aan dat door het
schrappen van uitlaatstroken losloopplekken verdwijnen. Die snap ik niet helemaal, kunt
u dat even nader duiden?
Mevrouw Van den Bergh Ja, dat kan ik nader duiden. Die uitloopplekken, daar konden
de honden wat los lopen en nu moeten ze aangelijnd en de poep moet worden
opgeruimd.
De heer Bronkhorst Uitlaatstroken zijn stroken waar je honden aangelijnd uit moet
laten en je hoeft de poep niet op te ruimen. Volgens mij is dat wel een wezenlijk verschil.
Mevrouw Van den Bergh Nee, volgens mij wel. Dat staat in de stukken.
De heer Bronkhorst Die 45 uitlaatstroken die geschrapt worden?
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Mevrouw Van den Bergh Ja en daarom zei ik ook dat mensen de eigen poep nu moeten
opruimen; dat is ook een punt en daar kunnen we straks van het college een reactie op
krijgen. Daarom zijn die 20 extra afvalbakken, maar dat is natuurlijk geen uitbreiding.
De heer Bronkhorst Voorzitter, maar de uitlaatstroken, die blijven toch? Alleen, je moet
er opruimen.
Mevrouw Van den Bergh Die blijven, maar vroeger kon je daar loslopen en hoefde je de
poep niet op te ruimen en dat moet nu wel. Dus dat is geen uitbreiding en dat is wat wij
aan de orde willen stellen. Daar willen wij een reactie op van de wethouder. Dan kom ik
ook bij dat er voldoende afvalbakken moeten zijn in de stad. Want één van de
beleidsdoelen van deze stad en zeker ook van het hondenbeleid is afname van de
verloedering. Dat is voor ons een belangrijk punt en dat vinden we allemaal belangrijk.
Dat staat ook in veel beleidsstukken. Dan moet je daar ook beleid op maken en wij willen
dat er meer afvalbakken komen en dat ook op de ondergrondse containers, dat is ook in
de adviescommissie aan de orde geweest, afvalkleppen komen waar je de poep kunt
achterlaten. Nu is dat nog niet overal; er wordt wel aan gewerkt, maar het gaat allemaal
te langzaam. Die discussie is ook in de adviescommissie geweest; wij willen daar meer
vaart achter zetten. Want je vraagt van de mensen dat ze netjes alles opruimen.
Inderdaad, ik kom nog even terug op die 45 uitlaatstroken en hondentoiletten die zijn
vervallen en die uitlaatstroken, dat zijn dus nu ook zeg maar plekken waar je aan moet
lijnen en zelf op moet ruimen. En dat daar 20 extra afvalbakken bij komen om dat afval
daar in te deponeren, dat vinden wij geen uitbreiding voor de hele stad. Wantje haalt
iets weg en je plaatst iets terug en 20 in verhouding tot 45 uitlaatstroken, dat vinden wij
niet in verhouding, dus vandaar. Wij wachten even de discussie af, want anders komen
we daar met een motie over. De PvdA vindt dat er meer moet gebeuren in de stad voor
de hondenbezitters en voor het honden uitlaten. Nogmaals, de voorzieningen moeten op
orde zijn en wij wachten even de reactie van het college af of dat we al of niet met
moties komen. Daar wil ik het in de eerste termijn bij laten.
De voorzitter Goed, ik was op basis wat tot mij gekomen was via de
commissieafspraken in de veronderstelling dat zij die moties in zouden dienen, het woord
zouden voeren. U kiest voor een wat andere benadering, dus u moet mij niet euvel
duiden als ik daar toch tracht een zekere ordening in aan te brengen. Het is aan u om
verder datgene te bespreken wat u wilt bespreken. Ik noteer het gewoon even, in die zin
dat we dat even weten van elkaar. Ik geef nu het woord aan mevrouw Jager van de SP.
Mevrouw Jager Dank u wel, voorzitter. Uit contacten met honden en hun baasjes in de
groene contreien van Dordrecht zijn wij te weten gekomen dat de doorsnee Dordtenaar
heel tevreden is over het huidige beleid. Wij begrijpen echter wel dat enige bijstelling zo
nu en dan nodig is. De SP kan dan ook instemmen met het voorgestelde beleid. Wel
vragen wij ons af wat het inhoudt om een afvalbak te adopteren. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen? Misschien kan dat uitgelegd worden. Dat het ondoenlijk is op de
wandelpaden, met name in het buitengebied, te controleren of er wel opgeruimd wordt,
snappen we. Minder gecharmeerd zijn wij van de uitspraak dat controle hiervan ook niet
past binnen het gemeentelijk kader van deregulering. Dat nodigt uit tot overtreden van
de regels, want er is toch niemand die er op let en als er toch niemand op let, waarom
zou je dan überhaupt nog regels maken? Als bij Albert Heyn niemand oplet of je wel
netjes betaalt voor je boodschappen, loopt binnen de kortste keren ook iedereen zo naar
buiten en dat is het eind voor Albert Heyn. Verder zijn wij nog steeds van mening dat er
vrijstelling moet komen van hondenbelasting voor minima voor de eerste hond.
Voorbeeld: veel alleen wonende ouderen zijn eenzaam. Zij vinden in een hondje hun
enige gezelschap en bestrijding van hun eenzaamheid. Hondenbezitters komen buiten en
maken praatjes met andere hondenbezitters. Dat helpt en het is een hele goedkope
manier van zorg. Wij steunen de motie van de VVD en we stellen voor in dit geval om
dus daar een amendement aan toe te voegen dat stelt: Overwegende dat gemeenten,
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ook de onze, veel beleid hebben dat er op gericht is om eenzaamheid te bestrijden,
beweging te bevorderen en ouderen langer meer actief te houden. Dat de
allergoedkoopste manier om al deze doelstellingen te bevorderen is als mensen een hond
nemen die ze zelf betalen en onderhouden. Dat het jammer zou zijn als we buiten de
kosten die een hond hoe dan ook met zich meebrengt, nog extra financiële drempels op
zouden werpen voor mensen met weinig geld om een hond in huis te halen; besluit de
motie van de VVD over de hondenbelasting als volgt aan te passen: toevoegen aan de
punten onder 'Verzoekt het college' in de Kadernota te verwerken om de hondenbelasting
in ieder geval voor de eerste hond weer onderdeel te maken van het beleid voor
kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor de mensen met een minimum inkomen.
Als laatste wil ik nog even stellen dat wij hier en daar geluiden gehoord hebben als zou
de poepzuiger nu wel weg kunnen, als toch iedereen de poep van zijn hond op gaat
ruimen. Die poepzuiger kan weg wat ons betreft, alleen als er ook nergens ook nog maar
één hondendrol opgezogen wordt en dat zien wij vooralsnog toch nog niet gebeuren.
Dank u wel.
De voorzitter Ja, een amendement.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Voorzitter, ik zie het maar als een amendement dan, of een verzoek
aan de VVD om een aangepaste motie in te dienen op het punt van het kwijtschelden van
belasting voor de eerste hond voor mensen die het wat minder hebben. Dat hebben we
in de raad een paar jaar geleden juist afgeschaft. Ik meen ook dat de VVD daar in ieder
geval één van de initiatiefnemers van is geweest, omdat wij vinden dat uiteindelijk
iemand die zelf kiest om een huisdier te nemen, daar dan vervolgens ook de
verantwoordelijkheid zelf voor neemt en het niet zo kan zijn dat dan vervolgens voor
degene de kosten ineens worden kwijtgescholden.
De voorzitter Goed, ontvangen een amendement op de motie, ingediend door de VVD,
'Hondenbelasting en kwijtschelding', A l. Gaat uw gang.
Mevrouw Jager Mag ik daar nog even op reageren? Want als dit niet toegevoegd wordt
aan de motie van de VVD, die dus heel gemakkelijk één heel belangrijk puntje in onze
vraag overslaat, dan dienen wij hier zelf een motie over in, dus....

(...)

microfoon staat uit

De voorzitter Dat kan.
Mevrouw Jager Ja? Oké. Dan laten we het even hierbij.
De voorzitter Dan geef ik het woord aan de heer Tiebosch voor D66.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Er was goed beleid en wat D66 betreft had het
gewoon gecontinueerd kunnen worden, maar goed, nu zitten we er en we hebben in de
commissie afgesproken dat we alleen maar zouden reageren op de moties en de VVD had
dat in ieder geval aangekondigd, dus daar zal ik in ieder geval als eerste op reageren.
Volgens het CBS telt Nederland ongeveer twee miljoen honden, waarvan 500.000 niet
geregistreerd en van die laatste categorie zouden er ook in Dordrecht de nodige moeten
zijn. De wethouder zei dat er periodiek in Dordrecht bij alle huizen wordt gecontroleerd;
hierbij moest ik denken aan een verhaal van die hondenbezitter die met zijn hond bij de
dierenarts komt. Wat is er aan de hand, vroeg de arts. Nou, zei de hondenbezitter,
iedere keer als de bel gaat, gaat mijn hond in de hoek van de kamer zitten. Ach, zei de
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dierenarts, maar dat is toch kenmerkend voor boxers...? Wat ik er maar mee wil zeggen,
voorzitter: het is niet vanzelfsprekend dat met deze controles meer honden worden
opgemerkt, maar we moeten er wel wat mee. Hondenbezitters met geregistreerde
honden maken er terecht een punt van dat zij een verband leggen met de voorzieningen
voor honden en de hoogte van de hondenbelasting. Als voorzieningen worden beperkt en
de Dordtse belasting behoort tot de top tien van Nederland, wordt het draagvlak onder
de Dordtenaren er niet beter op. De blaftaxmotie van de VVD vindt D66 dan ook
sympathiek en op handhavingsgebied zullen we een verbeterslag moeten maken. Hoe
komen we tot een optimale registratie, verhoging van de pakkans, van overtredende
baasjes en toerekening van de kosten van de inzet? D66 zal de motie zoals die nu
voorligt van de VVD dan ook steunen. Als het gaat over de motie van GroenLinks, daar
hebben wij in die zin moeite mee omdat in het voorstel wat er nu ligt, daar wordt
92.000/93.000 euro betrokken bij de Kadernota en nou ja, het lijkt erop als je het dictum
van GroenLinks hanteert in de redenering van de inkomsten van de hondenbelasting die
hoger zijn dan de uitgaven, zou andersom ook op moeten gaan en dan zou die
92.000/93.000 euro gedeeld moeten worden door die 5231 honden en dan kom je op
een verhoging van bijna 18 euro, dus dat lijkt ons in ieder geval nu niet de bedoeling.
Dus om die reden steunen wij die motie niet.
De voorzitter Ik dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldman, CAU/SGP.
De heer Veldman Voorzitter, het is CU. CAU is al een tijdje opgegaan in het CDA.
De voorzitter CU, ja, maar wel met een mooie geschiedenis.
De heer Veldman Dat is zeker. Voorzitter, dank. Ik sluit mij voor een heel groot deel aan
bij de woorden van mijn voorganger, de heer Tiebosch en zal kort reageren op de moties
van de VVD en GroenLinks. Voorzitter, wat onze fractie betreft staat kwaliteit rondom
hondenbezit voorop en daar hoort handhaving bij. Dan hebben we het over het
handhaven op loslopen, op afval, maar ook het handhaven op belasting. Draagvlak
daarvoor moet voldoende hoog zijn en dat hangt direct samen met het aantal mensen
dat ook betaalt en een hond heeft. Dus op dat punt, voorzitter, vinden wij de motie van
de VVD sympathiek. Alleen op het punt van het tweede gedachtestreepje, namelijk de
inkomsten alleen aan te wenden voor de uitgaven - kijk, voorzitter, volgens ons is er dus
niet zo'n groot probleem aangezien er in de begroting nu 7.000 euro overschot wordt
begroot. Ja, eigenlijk vraagt de VVD aan de controller om de volgende keer de rekensom
anders te maken en op nul uit te komen, dus wij zien dat punt gewoon niet en om daar
nu zo'n punt van te maken via een motie en dan in de Kadernota, daar zijn wij
vooralsnog niet.
De heer Burggraaf Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen?
De voorzitter Ja, gaat uw gang.
De heer Burggraaf Dus ik begrijp uit de woorden van de heer Veldman dat hij op zich
wel het principe ondersteunt dat het hondenbeleid een gesloten exploitatie moet zijn
zoals dat ook bij het parkeerbeleid is, dus niet uitgeven aan andere voorzieningen dan de
hondenvoorzieningen?
De heer Veldman Nee, voorzitter. Ik ondersteun u waar u zegt: als iemand een hond
heeft ,dan moet hij daarvoor hondenbelasting betalen en dus uw pleidooi om te kijken of
we daar iets kunnen doen zodat je de grondslag van de belasting over meer mensen
spreidt en daarmee misschien ook het tarief naar beneden kan brengen bij gelijkblijvende
kosten, dat deel van uw betoog ondersteun ik helemaal. Het tweede, namelijk dat u zegt:
het moet een gesloten systeem worden, ja... volgens mij hoeven we dat niet persé af te
spreken. Het college schrijft in de stukken dat ze elk jaar kijkt naar de hoogte van de
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belasting in relatie tot de uitgaven en ik constateer in de begroting dat dat min of meer
sluit. Dus ik zie niet precies het punt om daar nu zo'n keiharde afspraak over te maken.
De heer Burggraaf Maar, voorzitter: u kunt toch wel uitspreken of u vindt dat het
principe zou moeten zijn datje niet van de belasting die de hondenbezitters betalen, ook
andere dingen gaat betalen?
De heer Veldman Ja, dat zou je kunnen uitspreken; dat heb ik vooralsnog nog niet
gedaan.
De heer Burggraaf Oké, voorzitter, dus ik constateer dat de heer Veldman van de
Christenünie/SGP het geen probleem vindt als er meer belastinginkomsten uit de
hondenbelasting komen dan aan de voorzieningen worden uitgegeven en dat daarmee
andere voorzieningen worden betaald.
De heer Veldman Nee, voorzitter, dat heb ik ook niet gezegd. Voorzitter, kijk, wat er
aan de hand is, is dat bijvoorbeeld bij handhaving er geen specifieke handhavers zijn die
heel de tijd achter een hondenbezitter aanlopen om te kijken of hij de goede dingen aan
het doen is. Dat zijn toerekeningen en ja, uiteindelijk komt dat in de begroting nu zo uit
dat je 7.000 euro overschot hebt in het ene jaar en ik geloof 30.000 euro tekort in een
ander jaar. Dus ik constateer dat het wel min of meer goed gaat en als u dat nou nog
strakker in het pak wil hijsen, ja, ik zie de noodzaak daar niet echt voor. That's it; meer
heb ik er niet over te melden. Voorzitter, mijn redenering van daarnet geldt ook over de
motie van GroenLinks. Ik zie het probleem niet wat wordt opgelost, dus wij vinden die
overbodig.
De voorzitter Dan kijk ik rond of er nog andere leden zijn van uw raad die het woord
wensen. De heer Bronkhorst, gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Twee algemene opmerkingen vooraf.
Hondenbezitters zijn in zijn algemeenheid tevreden met het hondenbeleid en we vinden
dat het beleid op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen is. Dordrecht is best duur voor
de hondenbezitter, maar het doet ook veel terug voor onze viervoetige inwoners. Zeker
in vergelijking met andere gemeenten is dit in Dordrecht heel positief. Kwijtschelding
vinden wij niet nodig. Hondenbezitters kunnen namelijk zelf een keuze maken of ze wel
of niet een hond nemen. Dat Dordrecht in de top tien duurste steden te vinden is, is dan
ook niet direct een probleem. Wel snappen wij de reacties van inwoners, dat ze niet
begrijpen dat de hondenbelasting hoog blijft, terwijl een kaalslag wordt voorgesteld in de
voorzieningen. 45 Uitlaatstroken komen te vervallen en daar tegenover worden slechts
20 extra prullenbakken beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat wij de komende tijd
goed in de gaten houden of de 20 prullenbakken voldoende zijn. Onze eerste inschatting
is dat het niet het geval is. Wij vinden het niet noodzakelijk om met een gesloten
hondenexploitatiesysteem te gaan werken, omdat wij op dit moment zo goed als alle
opbrengsten voor het hondenbeleid inzetten. Bij dalende hondenbelastinginkomsten
bestaat namelijk het risico dat het gesloten systeem tot gevolg heeft dat tekorten
gecompenseerd moeten worden. Daar zijn wij ook geen voorstander van. Wel hebben wij
ten aanzien van de twee ton die voor toezicht is gereserveerd, de vraag of het college
inzichtelijk kan maken waar deze middelen daadwerkelijk voor ingezet worden. Concreet
willen wij weten wat wij voor twee ton aan toezicht terugkrijgen. Worden de controles
van de hondenbezitters die belasting moeten betalen hieruit betaald? Op basis van deze
informatie kunnen wij op een later moment, zoals de bespreking van de Kadernota, de
discussie voeren over de hoogte van de hondenbelasting. Concluderend vinden wij de
moties die zijn ingediend overbodig en wij geven nu aan dat wij die moties ook niet
zullen steunen. Het amendement zullen wij ook niet steunen.
De voorzitter Gaat uw gang.
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De heer Portier Ik heb één vraag aan de heer Bronkhorst. U stelt dat mensen zelf de
keuze hebben of ze wel of geen hond hebben. Bedoelt u daarmee dat u het prima vindt
dat mensen met een minimum inkomen die keuze niet hebben omdat ze het zich niet
kunnen veroorloven?
De heer Bronkhorst Dat hoort u mij niet zeggen, meneer Portier. Kijk, heel simpel, op
het moment dat je een hond neemt weet je dat er bepaalde kosten zijn en op het
moment dat jij die beslissing neemt, ja, dan moet je er voor dragen en op het moment
datje die hond ook hebt moetje ook bereid zijn om belasting te betalen. En wat ik
eerder gezegd heb namens onze fractie, is dat die belasting volledig ingezet wordt, of zo
goed als, afhankelijk van welk jaar je bekijkt, voor de hondenvoorzieningen en op het
moment datje dat kunt verantwoorden vind ik dat dat een prima keuze is. Nogmaals, wij
zijn geen voorstander van kwijtschelding op dit onderdeel.
De voorzitter Meneer Portier.
De heer Portier Ja, u zegt dat je weet dat je inderdaad kosten hebt. Natuurlijk, je hebt
altijd kosten: voor het eten, het uitlaten, de dierenarts et cetera, maar daar leggen we
als gemeente dan nog een forse belasting bovenop en dat maakt het voor mensen
helemaal onbetaalbaar. Dus in de praktijk komt het er wel op neer dat het voor mensen
met een minimuminkomen, ondanks de vele voordelen die het ook voor de stad heeft dat
mensen een hond hebben, onbetaalbaar wordt.
De heer Nederhof Voorzitter.
De heer Bronkhorst Voorzitter.
De heer Nederhof Ja voorzitter, aan meneer Portier even vragen. Meneer Portier vindt
dus eigenlijk dat als minima een hond aanschaffen, dat ze dan feitelijk geen belasting
hoeven te betalen. Maar minima die kopen ook wel een klein autootje en dan zegt het
Rijk echt niet: je hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen omdat je minima bent.
Dus waar gaan we grenzen stellen? Het is wel een beetje een kromme redenering.
De voorzitter Nog een korte reactie van de heer Portier en dan stel ik voor dat we toch
doorgaan.
De heer Portier Er zijn ook zeer veel mensen met een minimum inkomen die zich geen
auto kunnen veroorloven. Kijk, het hele probleem zou niet bestaan als de minima op een
fatsoenlijk niveau gebracht zouden worden. Dan had je al die kwijtscheldingen en
toeslagen niet nodig. Maar ja, u weet bij welke partij u daarvoor moet zijn.
De voorzitter Ik denk dat hiermee ook een vraagstuk van een wat brede orde aan bod
gebracht wordt. Ik stel voor dat we teruggaan naar het onderwerp waar we het over
hebben en mevrouw Stolk van de VSP wenst ook graag het woord. Gaat uw gang,
mevrouw.
Mevrouw Stoik Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor de VSP is het belangrijk dat de
hondenbelasting die geïnd wordt, ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor de kosten die
met honden te maken hebben. We zijn er alleen wel van overtuigd dat die kosten lager
kunnen door efficiënter met bepaalde dingen om te gaan, bijvoorbeeld datje serieus
gaat kijken op welke plekken je minder vaak schoon zou kunnen maken, bijvoorbeeld op
plekken waar geen kinderen spelen. Zoals bijvoorbeeld op de Crayensteynstraat, zoals
mijn collega in de commissie al heeft aangegeven. En als je dus efficiënter met dit soort
dingen omgaat, dan kost het minder en als je uitgaat van een gesloten
hondenexploitatie, dan betekent dat dus dat de hondenbelasting omlaag kan. Dit is
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gunstig voor alle hondenbezitters in de stad en voorzitter, en voor de VSP is dit ook
gunstig voor de oudere hondenbezitters. Voorzitter, wij hadden graag de motie van de
VVD samen ingediend omdat wij als VSP hier exact hetzelfde over denken, maar helaas:
dit is hem niet geworden. We zullen hem dan, naar u zult begrijpen, wel steunen.
De voorzitter Dank u wel. De heer Meijer, lijst Meijer.
De heer Meijer Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb alle stukken bestudeerd en ik kan het
volledig eens zijn met het hondenbeleid van de gemeente. En de redenaties die ik hier
langs heb horen komen: ik vind het allemaal prima geprobeerd. Ik ga ze niet steunen, ik
ga mee met wat BVD heeft gezegd op dit onderwerp.
De voorzitter Dank u wel. Nog andere leden van uw raad? Dan is het woord aan de
wethouder, wethouder Reynvaan.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, dank u wel. De Dordtse hondenbelasting is niet voor
de poes en het lijkt nu wel of alles wat met een hond te maken heeft een enorme
hondenklus is. Maar over heel veel zaken zijn we het met elkaar eens, voorzitter, want ik
heb gehoord dat de meeste het hondenbeleid steunen. Dat er ook gezegd is en dat er
ook berichten zijn uit onze samenleving dat dit zo is. Waar het zich op toespitst is de
hoogte van de belasting, de uitgaven van de gelden en de inzet van toezicht daarbij. Als
we kijken naar de hoogte van de hondenbelasting en de vraag is gesteld of die dan ook
helemaal besteed gaat worden aan alles wat wij doen aan uitvoering van ons
hondenbeleid, voorzitter, dan kunt u ook lezen dat dat in algemene zin ook zo is.
Sterker, we hebben vaak een tekort. Weliswaar een heel gering, maar we hebben wel
een tekort. Dan kun je wel zeggen: waar wordt dan die hondenbelasting aan besteed? En
dat is een terechte vraag van u. We hebben voorzieningen en we hebben een meer dan
gemiddeld en ik weet niet of we in de top tien staan, maar we hebben een meer dan
gemiddeld voorzieningenniveau voor onze honden. Daar zijn we ook trots op en daar zijn
onze hondenbezitters ook heel blij mee. Of dan de inzet van toezicht die twee ton
rechtvaardigt, daar heb ik een vraag over gesteld binnen onze organisatie en daar kom ik
ook graag op terug. Dat is een technische vraag. Als ik hem veel eerder had geweten,
dan had ik hem eerder gesteld, maar na vorige week heb ik die vraag in die organisatie
uitgezet en daar kom ik dan ook, zoals ik al zei, graag bij u op terug. Want als het
betekent: handhaving verricht acties en dat doen ze integraal, maar ook die integrale
uitvoering van hun taken moet betaald worden. Als het betekent dat het gerechtvaardigd
is dat dat twee ton is voor het hondenbeleid, voor de handhaving van hondenbeleid, dan
is dat zo. Maar wellicht moet dat eens een keer bekeken worden en ik wil in ieder geval
weten of het terecht is dat die twee ton daaraan besteed wordt. Wordt dus uitgezocht
voor u; daar kom ik op terug. Zijn er dan voldoende losloop- en speelvelden? Wij krijgen
de indruk en we hebben veel gesprekken gevoerd en ook mensen uit onze organisatie
hebben veel gesprekken gevoerd in allerlei wijken, in allerlei buurten met
hondenbezitters en daar hebben wij wel in algemene zin zeer positieve reacties op
gekregen. Dus wij denken dat dat er genoeg zijn, behalve dan in het centrum, waarin u
kunt lezen dat er op korte termijn een nieuw speelveld wordt gerealiseerd en waarbij wij
ook hebben aangegeven dat er meerdere locaties zijn waar we zouden kunnen kijken of
er op meerdere locaties ook een speelveld ingericht kan worden. Niet allemaal tegelijk,
maar we kunnen wel kijken wat dit betekent en dan zullen we ook aangeven wat dat
voor kosten met zich meebrengt. Of er voldoende afvalbakken zijn? Dat is de vraag; dat
heb ik u ook gezegd in de commissie, vorige week. We hebben voorgesteld om 20 extra
prullenbakken te plaatsen. Overigens moet daar dan nog binnen de Kadernota door u
mee ingestemd worden en ik heb u gezegd dat we zullen kijken of die 20 afvalbakken
voldoende is. Want we weten niet of nu bij de voorgestelde locaties daar wellicht al een
afvalbak staat. Ik heb u gezegd dat we dat zullen bekijken en mochten er meer dan 20
nodig zijn, dan zullen we ook aan u de vraag stellen bij de Kadernota, want dan zal daar
toch echt nog een bedrag bij moeten komen om deze dan ook te realiseren.
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang, mevrouw.
Mevrouw Van den Bergh Even een vraag aan wethouder Reynvaan. U zegt, er komen
20 extra afvalbakken bij. Maar dat is ter compensatie van het feit datje in de
uitloopstroken nu zelf je poep moet opruimen en dat waren er, even uit mijn hoofd, 45.
Dat is dan toch geen compensatie? En dan, de rest van de stad, daar hebben we het dan
nog geeneens over. Dus dan kom je toch altijd tekort?
Wethouder Reynvaan Ik weet niet of u dat al in beeld heeft; ik in ieder geval nog niet,
maar ik weet niet of er wellicht locaties zijn waar al een prullenbak staat. Dus dat wil ik
dan eerst in beeld hebben.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Wethouder, misschien kunt u als u toch naar de
afvalbakken kijkt, niet alleen ten aanzien van dit hondenbeleid, maar gewoon in het
algemeen, of er voldoende afvalbakken staan die waarschijnlijk ook het zwerfafval wat
nu op straat ligt, tegengaan. Dus misschien kunt u dat meteen meenemen.
Wethouder Reynvaan We bekijken dit integraal. Betekent wel dat er natuurlijk kosten
aan verbonden zijn, maar natuurlijk is zo dat afvalbakken niet alleen voor hondenzakjes
gebruikt gaan worden, maar ook voor zwerfafval. Dat betekent ook meteen dat we de
zwerfafvalkleppen waar ook naar gevraagd is, die al op veel plaatsen zijn gemonteerd,
die worden ook uitgebreid. Ik heb begrepen dat we daar nu weer een aantal van hebben
liggen, die moeten regelmatig besteld worden. Die zullen we installeren en ik heb
begrepen dat er zeer recent ook stickers zijn gemaakt om daar bij te plaatsen om te
laten zien dat die kleppen ook gebruikt kunnen worden voor het deponeren van
hondenpoepzakjes. De SP heeft in een zijpad nog even gevraagd naar wat het betekent
om een afvalbak te adopteren. Er zijn bewoners die op een bepaalde locatie een afvalbak
willen terwijl wij dat volgens ons beleid niet nodig vinden, maar we komen hen dan
tegemoet. Wij plaatsen dan een afvalbak; bewoners krijgen een sleutel en zorgen zelf
voor het ledigen van die afvalbak. Om er nu een gesloten systeem van te maken, dat
betekent dat er dan een fonds zou zijn, wanneer er overschotten zijn, dat die daar in
gestort worden en als er een tekort is, dat het daar uit gehaald moet worden. De vraag is
of dat niet een extra administratieve rompslomp betekent, want dat regelen op zichzelf
kost natuurlijk al snel een 10.000 euro. Dat is weliswaar eenmalig, maar ik stel voor,
omdat het juist zo ongeveer in de pas loopt met de inkomsten en uitgaven, om daar niet
een extra inzet op te plegen.
De heer Burggraaf Voorzitter?
De voorzitter Meneer Burggraaf, gaat u gang.
De heer Burggraaf Een vraag aan de wethouder, of zij wel achter het principe staat dat
we de inkomsten van de hondenbelasting alleen aan hondenvoorzieningen uitgeven.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, op dit moment is dit al zo.
De heer Burggraaf Ja voorzitter, dat begrijp ik dat het nu zo is, maar het gaat mij er
juist om dat we hier met elkaar uitspreken dat dat een leidend principe is voor de
komende jaren, omdat het enerzijds disciplinerend werkt om te zorgen dat je je middelen
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efficiënt aan de hondenvoorzieningen uit gaat geven, dat er gewoon een plafond aan zit
en anderzijds dat je niet, als de verleiding een keer wat groter wordt, de middelen gaat
gebruiken om andere zaken in de stad te financieren.
Wethouder Reynvaan Ja voorzitter, op dit moment is het beleid binnen het hondenbeleid
en de inkomsten en uitgaven juist zo op de manier zoals de VVD hem verwoordt. Dus de
inkomsten worden besteed aan de hondenvoorzieningen.
De heer Burggraaf Ja, maar voorzitter, dan nog één keer de vraag - laat ik hem dan zo
formuleren. We stellen volgens mij nu een hondenbeleid voor 2016-2019 of 2020 vast;
dat dat hondenbeleid uitgaat van het principe: de belastinginkomsten vanuit de
hondenbelasting worden alleen besteed aan hondenvoorzieningen?
Wethouder Reynvaan Ja voorzitter, zo is het op dit moment en zo is ook het voorstel.
Maar het is aan u waar u het geld aan wilt besteden. Voorzitter, we zijn het allemaal met
elkaar eens dat daar waar de hondenbelasting naar beneden kan, dat we dat natuurlijk
ook voorstaan, juist om datgene wat de VVD inbrengt, dat de inkomsten besteed worden
aan de hondenvoorzieningen. Als nu blijkt dat het bedrag van bijvoorbeeld twee ton naar
handhaving, dat dat eigenlijk te veel lijkt ten opzichte van de inzet die gepleegd wordt,
als dat betekent dat onze bijdrage vanuit het hondenbeleid naar de handhaving
verminderd kan worden, dan stel ik ook zeker voor dat de hondenbelasting
dientengevolge ook verlaagd wordt. Voorzitter, dan is er nog gevraagd naar de
registratie van de honden. Ik heb u ook al gezegd in de commissie en ik zal dat nogmaals
herhalen dat de registratie van de honden - en het is allemaal waar, ze kunnen allemaal
onder een bed of in een kast verstopt worden, maar we gaan uit van een goede
registratie - we gaan uit van het feit dat wij binnen kunnen komen, dat mensen die
benaderd worden, daadwerkelijk hun eerlijke gegevens verstrekken, dat geldt overigens
voor alle belastingen die gevraagd worden, dat dit ook goed gebeurt en wij gaan die
registratie al dit jaar uitvoeren, voorzitter. Misschien is het goed dat collega Mos nog iets
zal zeggen over het minimabeleid en het eventueel kwijtschelden van hondenbelasting.
Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Behoefte aan een reactie, wethouder?
Wethouder Mos Ja, het is verleidelijk om daar vanuit de partijpolitieke achtergrond iets
over te roepen, maar het klopt wat de heer Burggraaf zegt. In het verleden is daar een
raadsdebat over geweest en de raad heeft zelf besloten om dit onderdeel van de
kwijtschelding niet meer automatisch te maken, dus dat is bij uitstek een politieke vraag.
Overigens hoort die eerder nog thuis bij het bredere minimabeleid, want ik ken de toon
van de SP, maar die moet denk ik in de Drechtsteden ook gevoerd worden en dan kijk ik
richting collega Heijkoop. Maar dan moetje in het totale plaatje kijken: lokaal gaan we er
over, maar volgens mij moet je dan ook kijken wat er nog meer wordt gedaan. Dat
betekent wel dat ook de kwijtschelding ergens van betaald moet worden. Dus als u daar
wat mee wil gaan doen, zeg ik met de pet van wethouder Financiën op, dan zal dat ook
kosten met zich meebrengen. Nou ja, die moeten ergens vandaan komen.
De voorzitter De heer Portier.
De heer Portier Voorzitter, volgens mij is het zo dat wij zelf als gemeente over het
kwijtscheldingsbeleid gaan, dus dat is niet iets wat in de Drechtsteden thuishoort en
uiteraard moet daar een financiering voor gevonden worden. Daarom stellen we voor om
dit bij de Kadernota mee te nemen.
Wethouder Mos Ja, voorzitter, met het risico dat we een commissiebehandeling gaan
doen: het staat u vrij om bij Kadernota daartoe een voorstel in te dienen. Ik wijs u er
alleen op dat het dus geld kost en dat u dat ook van dekking moet voorzien, bij voorkeur
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bij Kadernota. Tot slot, collega Reynvaan heeft al iets gezegd over een gesloten
exploitatie. Er zitten voor- en nadelen aan en het risico is dat we allerlei potjes gaan
krijgen, daar waar we die in het verleden hebben afgeschaft en dan geldt het ook twee
kanten op. Dus ik zeg ook richting GroenLinks: moeten we de motie dan zo lezen dat in
het jaar waar een tekort was, dat er een naheffing volgt voor de hondenbezitters? Want
dat is eigenlijk wat u dan zegt: 30.000 euro te kort, ja, dat moetje dan normaal
gesproken misschien verrekenen en de charme van het huidige systeem is dat het over
de jaren heen ongeveer glad loopt. Laat onverlet, maar daar heeft collega Reynvaan al
een toezegging op gedaan, dat bij toezicht altijd de vraag is bij integraal
handhavingsbeleid hoeveel exact is toe te rekenen aan welk product. Datzelfde geldt
voor parkeren en ik zeg ook daar maar alvast bij dat als u bij het ene product een deel
van de kostentoerekening weghaalt, dat die kosten niet als sneeuw voor de zon
verdwijnen, maar op een ander product terug zullen komen omdat de toezichthouder - of
handhaver in dit geval - de ronde maakt en het in die zin een administratieve handeling
is. Daar laat ik het bij.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger, GroenLinks.
Mevrouw Kruger Dank u wel. Ik wou even ingaan op wat de heer Mos zei over de motie
van GroenLinks, dat als je die andersom leest, dat dus ook als er een tekort zou zijn dat
het dan verhaald zou kunnen worden op de gebruiker van de voorzieningen. Daar heeft u
een punt, want dat zou u zo maar kunnen zeggen. Tegelijkertijd wordt er nu
gesuggereerd dat het toezicht van 200.000 euro mogelijk op een andere manier
uitgevoerd zou kunnen worden waardoor de belasting verlaagd kan worden en dat is de
afgelopen jaren ook niet gebeurd. Dus als we daar naar zouden gaan kijken, dan vraag ik
me af of dat nog wel een tekort zou zijn. Dus, ja u heeft een punt als u zegt: als je het
zo leest, kan je het ook andersom lezen, maar of dat een werkelijk gevolg zou zijn als we
het correct zouden berekenen, dat vraag ik me dan nog af.
Wethouder Mos Ja, voorzitter, blijft staan het punt dat de kosten voor handhaving voor
de hele gemeente, tenzij er echt minder uren aan handhaving worden besteed, niet gaan
afnemen en dan blijft mijn noot staan dat die kosten ergens zullen opduiken. Dan niet op
het product 'hond', maar misschien op parkeren of vuil op straat of generieke kosten
voor toezicht.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Goed, ik denk dat dit... nog een slot? Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger Ja, één korte reactie nog op het toezicht. Ik denk dat het heel mooi is
dat wethouder Reynvaan nu heeft toegezegd om uit te zoeken of dat per product uit te
voeren is. Want ik bedoel, u geeft al aan, er is toezicht op vele producten, bijvoorbeeld
fietsen op het wandelgebied, wat ook niet mag, waar toezicht op moet handhaven en als
we dat per product allemaal gaan uitsplitsen - ik weet niet wat dat dan voor allerlei
belastingproducten zal gaan betekenen. Maar goed, dat horen we later nog.
De voorzitter Goed, dan stel ik aan de orde de tweede termijn. Wie van ?
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik verzoek schorsing van de vergadering.
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De voorzitter Voor hoe lang wilt u schorsing?
De heer Van Verk Tien minuten.
De voorzitter Uiteraard. De vergadering is geschorst.
Schorsing
De voorzitter Mag ik vragen de plaatsen in te nemen? Ik denk, als we de tien minuten
zo hebben gehad, dat het een mooi moment is voor het hervatten van de
beraadslagingen. Aan de orde is de tweede termijn waarop gereageerd kan worden op
datgene wat u ingebracht heeft in eerste termijn en op het antwoord van de
portefeuillehouder en de moties en amendementen. Wie wenst het woord voor de tweede
termijn? Ik stel voor, wat u gewend bent, op basis van de spreekvolgorde gemeenteraad.
Wie wenst niet het woord voor de tweede termijn? D66 ziet er vanaf en de heer Meijer
ziet er van af. Dan geef ik nu het woord aan...
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, mag ik even interrumperen? Want wij dienen
alsnog de motie in waar ik het in eerste termijn over had, over de afvalbakken.
De voorzitter Misschien is het dan goed dat u de motie even toelicht. Ik denk dat dat
netjes is, dan weten uw collega raadsleden de inhoud en de strekking en dan is het goed
dat u als eerste het woord krijgt voor de tweede termijn, dan hebben we dat denk ik in
één keer mogelijk opgepakt. Gaat uw gang, mevrouw. Het woord is aan mevrouw Van
Den Bergh, PvdA.
Mevrouw Van den Bergh Ja voorzitter, ik kan heel kort zijn, want in de eerste termijn
had ik het er ruim over en de wethouder heeft daar ook uitgebreid op geantwoord, maar
wij vinden toch dat we wat steviger moeten neerzetten dat wij vinden dat toch de
mogelijkheid er moet zijn om meer afvalbakken en die kleppen bij ondergrondse
containers, waar al aan gewerkt wordt, maar wij vinden dat er vaart achter gezet moet
worden, dat er voldoende voorzieningen moeten zijn voor de hondenbezitters. Vandaar
dat wij toch de motie indienen om meer afvalbakken te gaan realiseren dan nu wordt
genoemd in de stukken.
De voorzitter Dank u wel en uw motie zal deel uit maken van de beraadslaging. Dat is
motie 3 met motie 'Hondenzaken'. Dan, wie wenst het woord namens de fractie BVD? De
heer Bronkhorst, naar ik aanneem. Gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Heel kort: wethouder, bedankt voor de
reactie, zeker het onderdeel over het toezicht, dat u dat nader uit laat zoeken. Ten
aanzien van de motie van de PvdA: we snappen hem volledig, alleen, wij hebben zojuist
wel een toezegging gehoord van de wethouder dat ze in ieder geval gaat kijken of die
afvalbakken die we nu hebben er zijn, of er aanvullende afvalbakken nodig zijn en op het
moment dat dat niet zo blijkt te zijn, dat we dan opnieuw de discussie kunnen voeren. En
de Kadernota komt er aan, dus wij denken dat dat een ideaal moment is om dat te doen
en daar laten we het bij.
De voorzitter Ik dank u wel.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
Mevrouw Van den Bergh Mag ik daar even heel kort op reageren? Want u zei in uw
eerste termijn het wat steviger, dat u vond dat er onvoldoende afvalbakken waren en ik
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denk: dat is alleen maar ter ondersteuning. Datje als raad een signaal afgeeft van, er
moeten voldoende voorzieningen zijn voor de hondenbezitters. Daar betaalt men ook
voor en die voorzieningen moeten gewoon goed op orde zijn. Dan vind ik het een
logische stap datje die motie dan zal helpen ondersteunen. Want het is gewoon een
ondersteuning voor het beleid om dat verder uit te voeren.
De heer Bronkhorst Voorzitter, mag ik daar kort op reageren?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Klopt wat u weer zegt. Alleen, wij hebben in de woorden van de
wethouder een toezegging gehoord. In ieder geval vanuit onderzoek en op het moment
dat blijkt dat er echt daadwerkelijk te weinig prullenbakken zijn - inderdaad, wij hebben
gezegd in onze woordvoering dat wij twijfels hebben, maar laten we het eerst even goed
uitgezocht hebben en op het moment dat dat zo blijkt, dan kunnen we daar altijd nog
mee aan de gang gaan. Maar wij gaan er nu vanuit dat de wethouder in ieder geval dat
punt serieus oppakt.
De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het CDA, de heer Seme.
De heer Seme Ja, dank u wel, voorzitter. Inkomsten en uitgaven in balans, zien we en
horen we van de wethouder en daar zijn we content mee als uitgangspunt, ook bij de
volgende jaarrekening en Kadernota. Een gesloten systeem voegt weinig toe aan dit
uitgangspunt; daarom steunen we de motie van de VVD niet. Handhaving gaat de
wethouder verder onderzoeken. Als dat effectiever kan en kwalitatief blijft, kan het
wellicht met minder toerekening van middelen. Het huidige hondenbeleid tot nu toe en
enigszins aangepast door het besluit van vanmiddag moet inhouden dat de overlast niet
toeneemt. Minder uitgaven voor handhaving kan verlaging van hondenbelasting
betekenen en dat bedoelden we ook in de eerste termijn. Kwijtschelding vindt het CDA
nu niet nodig; daarom stemmen we niet in met het amendement van de SP. Tot zover.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Van Verk Ik heb een vraag aan de heer Seme, maar ook eigenlijk indirect aan
de heer Burggraaf en alle andere mensen die het over het gesloten systeem hebben. Als
je uitgaat van dat gesloten systeem en evenwicht in inkomsten en uitgaven wil zien, is
het dan niet zo datje de investeringen die nu gepleegd worden a raison van 92.000
euro, datje die feitelijk in tien jaar moet afschrijven en moet zeggen: die moeten worden
opgeteld in dat gesloten systeem bij de uitgaven voor de honden?
De voorzitter Is er behoefte om te reageren? Er is een vraag gesteld in de richting van
de VVD.
De heer Burggraaf Ja, dat is een vrij technisch verhaal. We hanteren hier een vaste
afschrijvingstermijn voor investeringen, dus die moet ook overeenkomstig bij
hondenbeleid-investeringen worden toegepast en of dat tien of vijftien of minder jaar is,
dat weet ik niet.
De heer Van Verk Voorzitter, de heer Burggraaf is altijd meester in het langsscheren van
vragen, maar dat vraag ik niet, meneer Burggraaf. Ik vraag aan u of dat bedrag, of dat
9200 euro is of 7600, dat maakt me eigenlijk helemaal niets uit, of dat bedrag moet
worden toegevoegd in uw gesloten systeem aan de uitgaven voor het hondenbeleid.
Oftewel, de 7.000 euro veronderstelde voordelen van de komende jaren zijn eigenlijk
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2.200 euro tekort, want als u het over tien jaar afschrijft dan heb je gewoon 9.200 euro
extra uitgaven.
De heer Burggraaf Zoals ik zeg: ik vind dat we consequent moeten zijn in ons beleid.
Dus als wij investeringen over een aantal jaren uitsmeren, dan moeten we dat bij het
hondenbeleid net zo doen.
De voorzitter Goed, geen andere reacties? De heer Veldman.
De heer Veldman Om hem dan gewoon af te maken: dan moet de heer Burggraaf zich
dus realiseren dat de hondenbelasting omhoog gaat.
De heer Burggraaf Voorzitter, ik ben nog niet zover in die conclusie, want we gaan
eerst, heb ik de wethouder horen zeggen, versneld controleren hoeveel honden er
daadwerkelijk geregistreerd zijn. Ik weet nog niet wat de uitkomst daarvan is. Er wordt
nog een onderzoek gedaan naar de toeschrijving van het toezicht op honden. Ik hoor
zeggen dat dat waarschijnlijk ook nog wel scherper kan. Nou, ik zou ook nog wel een
discussie dan willen hebben met elkaar over hoe groot we die voorzieningen willen
maken, want daar komt ook nog een voorstel van. Dus ja, een conclusie over concrete
bedragen en wat dan betekent aan de inkomsten- en uitgavenkant, die vind ik nu nog
een beetje te vroeg.
De voorzitter Goed, dan geef ik nu het woord aan de CU/SGP, de heer Veldman.
De heer Veldman Ja voorzitter, in de eerste termijn heb ik gereageerd op de moties. Er
is nog een motie bij gekomen van de PvdA. We hebben ook de toezegging van de
wethouder gehoord; die willen we wel zeg maar krachtig onderstrepen, want wij vinden
wel inderdaad dat er ruim voldoende afvalbakken moeten zijn, want als we mensen
verplichten troep op te ruimen, dan moeten ze het wel ergens kwijt kunnen. Dus in die
zin, wij vinden die motie sympathiek, maar gezien de duidelijke toezegging van de
wethouder overbodig. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
De voorzitter Ik dank u wel. Dan het woord aan de VVD-fractie, de heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn begonnen met de motie 'Dordtse
hondenbelasting is niet voor de poes' en daarin verzoeken we het college om de controle
op de registratie van de honden in Dordrecht vaart achter te zetten en de raad
duidelijkheid te geven over hoe groot die actuele hondenpopulatie is. Ik heb de
wethouder horen toezeggen dat dat gaat gebeuren dit jaar. Ik heb ook horen zeggen dat
eigenlijk het principe gevolgd wordt dat de inkomsten van de hondenbelasting alleen
worden aangewend voor de uitgaven in het kader van het hondenbeleid. Ik heb veel
collega's in de raad gelukkig ook gehoord dat ze het met dat principe wel eens zijn. Ik
begrijp alleen dat er bezwaren zijn om dat in een gesloten systeem met allerlei spelregels
te doen. De VVD is ook niet de partij van de bureaucratie, dus wat dat betreft was het
voor ons vooral belangrijk dat het hier in ieder geval duidelijk is dat we met zijn allen dat
principe hanteren en daar hebben we inmiddels genoeg comfort gekregen. En we hebben
een mooi verslag, zo meteen, om daar altijd later ook weer op terug te kunnen grijpen.
Tot slot voorzitter, heb ik ook gehoord de wethouder die zegt: ik kom nog terug bij de
raad rondom de Kadernota. Ik geef duidelijkheid over of er voldoende scherpte zit in het
budget wat voor toezicht wordt uitgetrokken en ik heb haar zelfs ook horen zeggen dat
als dat lager is, dat ook de hondenbelasting lager gaat. Dus ik heb ook gemerkt dat
dezelfde strekking leeft bij het college om te streven dat tarief van de hondenbelasting
zoveel mogelijk ook bij het gemiddelde tarief van andere gemeentes te brengen. Nou,
daarmee is de motie, de doelstelling behaald, dus kunnen wij hem intrekken en kan ik de
conclusie trekken dat de hondenbelasting in Dordt geen vogeltje voor de kat zal zijn,
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maar een scherp hondenbeleid waar bewustwording van kosten is en de belasting zo laag
als kan. Dank u wel.
De voorzitter Motie 1 trekt u in?
De heer Burggraaf Ja.
De voorzitter Akkoord, waarvan akte. De heer Portier, SP had nog een vraag voor u.
De heer Portier Ik had een vraag, maar die is inmiddels beantwoord. De VVD trekt de
motie in en daarmee vervalt ook ons amendement. Dat betekent dat ik een motie in zal
dienen met dezelfde strekking als het amendement, namelijk dat wij een kwijtschelding
willen voor de minima in hondenbelasting en ik wil nog op een aantal bezwaren
terugkomen die daarover geuit zijn. Er is onder andere nog steeds gesproken over de
eigen keuze die mensen zouden hebben. Ik heb daar al, gezien de inkomenspositie van
vele minima, een aantal vraagtekens bij gezet, maar ik wil ook aandacht vragen voor de
mensen die in een uitkering geraken of die in de AOW geraken en daardoor terugvallen
op een minimum inkomen. Zijn de collega's dan van mening dat mensen in zo'n situatie
dan al een hond hebben, dat ze die dan maar de dierenarts moeten brengen om het
beestje in te laten slapen, of naar het asiel?
De voorzitter Even voor de goede orde. Is dit nu een vraag aan de heer Burggraaf, want
u wilde hem interrumperen; daarom gaf ik u het woord.
De heer Portier Sorry, nee, dit is mijn woordvoering.
De voorzitter Dan geef ik nu de ruimte voor uw tweede termijn. Nee, even voor mijzelf:
ik dacht dat u een interruptie had en u gaat vervolgens met uw verhaal... dat is geen
punt, want u was aan de beurt, dus gaat u verder.
De heer Portier Daar was ik ook vanuit gegaan, dat ik inderdaad al aan de beurt zou
zijn. Dank u wel voor de correctie dat ik het niet duidelijk genoeg heb aangegeven. Maar
goed...
Mevrouw Kuhlemeier Voorzitter?
De voorzitter Ik stel voor dat eerst even de heer Portier zijn verhaal nu even afmaakt.
Anders denk ik dat hij misschien iets te veel dan afgeleid wordt. Wilt u eerst uw verhaal,
dan krijgt u dadelijk de ruimte voor uw vraag.
De heer Portier Ik heb niet heel veel meer te zeggen. Dus ik vraag in ieder geval ook
aandacht voor de situatie van de mensen die in een minimale inkomenssituatie geraken.
Dat kan zelfs trouwens als je werkt, tegenwoordig, met lagere lonen en die al een hond
hebben. Die hebben sowieso weinig keus, of het moet zijn dat ze hun hond weg zouden
moeten doen en dat lijkt mij sowieso ongewenst. Voor de rest nog één reactie op de
motie van de PvdA. Ja, sympathiek; aan de andere kant zijn er al de toezeggingen van
de wethouder. Het is ook jammer dat de motie op het laatste moment is ingediend. Dat
had misschien ook eerder gekund. Dus ik laat het even aan de reactie van het college af
of we die motie wel of niet zullen ondersteunen. Daar wou ik het bij laten en dan wacht
ik af wat mevrouw Kuhlemeier mij gaat vragen.
De voorzitter Het woord is aan mevrouw Kuhlemeier; gaat uw gang.
Mevrouw Kuhlemeier Ik heb heel grote moeite met dat u suggereert hier alsof er één
dierenarts is in Dordrecht die een gezond dier in zou laten slapen. Er is geen ene
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dierenarts in Dordrecht en ik vind echt dat u niet zomaar kan zeggen, dat mensen die
geen geld hebben hun dier naar de dierenarts brengen en dat die dan een spuitje krijgt.
De voorzitter Meneer Portier.
De heer Portier Ik heb aandacht gevraagd voor de mensen die al een hond hebben en
gezegd: wat moet er dan mee gebeuren? Ik denk ook niet dat dierenartsen daar aan mee
zullen werken. Ik heb ook dat totaal niet willen suggereren, dus ik begrijp dat u onze
motie zult gaan steunen, die ik bij deze indien.
De voorzitter Dank u wel. Motie 4, 'Hondenbelasting en kwijtschelding'. Dan geef ik het
woord aan mevrouw Stolk van de VSP. Gaat uw gang, mevrouw.
Mevrouw Stolk Voorzitter, ik heb geen aanvullingen meer.
De voorzitter Dan de GroenLinks-fractie, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. In dit geval zal ik inderdaad in de tweede
termijn spreken. Wij denken dat er voldoende is uitgewisseld over het hondenbeleid. Ons
belangrijkste punt was aandacht voor de belastingverlaging. Nou, die is denk ik
voldoende geweest. Goed te horen dat de wethouder uit gaat zoeken of de 200.000 euro
voor het toezicht een verlaging zou kunnen betekenen. We hebben nog wel een vraag
over het gesloten systeem, want daar had de wethouder ook zo haar opmerkingen over,
of dit nu wel van enig rendement zou kunnen zijn voor de hondenbezitters. De heer
Burggraaf geeft dan aan, het meer registreren van alle hondenbezitters. Dus alle honden
die dan er zouden zijn en nog niet geregistreerd zijn, om dat op te sporen. Misschien is
de suggestie van watje vroeger had, een belasting, hoe heet zo'n ding? Penning, dank u
wel. Het is met een P, dat is wat verder in het alfabet, een belastingpenning of een
belastingchip waardoor het makkelijker voor toezichthouders ook zou kunnen zijn om te
zien of er wel of niet belasting wordt betaald. Onze motie trekken wij in, want wij denken
dat die voldoende behandeld is.
De voorzitter Ik dank u zeer. Dan, nog andere leden van uw raad? Dan is het woord aan
de portefeuillehouder.
Wethouder Reynvaan Ja, voorzitter, die kan heel kort zijn. Ik heb u toegezegd dat ik
een aantal dingen zal uitzoeken en dat ik bij u terugkom wat betreft het toedelen van de
kosten van handhaving aan het hondenbeleid. Uiteraard moet dat toezicht wel betaald
worden, dus het kan zijn dat wij met elkaar gaan bepalen dat er minder toezicht is, maar
willen we dat dan met elkaar? Dus dat zijn wel discussies die zullen volgen en dat dat
mogelijk consequenties heeft voor de hondenbelasting. Ik wil u in ieder geval nog even
er op wijzen dat dit beleid ook breed gedragen wordt binnen het college en dat is al te
zien, als u goed gekeken heeft, aan de das die collega Sleeking draagt. Dank u wel,
voorzitter.
De voorzitter Goed, daarmee hebben we in twee termijnen gedebatteerd. Ik stel vast
dat aan de orde is het voorstel waar we over stemmen, dan motie 3 en dan motie 4.
Motie 4 wordt nu vermenigvuldigd, dus ik stel voor dat we daar even op wachten.
De heer Burggraaf Voorzitter?
De voorzitter De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja sorry, ik had nog één vraag aan de wethouder. Want u zegt: er
komt een aantal zaken terug. Kunnen wij er van uitgaan dat dat bij de Kadernota is?
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Wethouder Reynvaan Nou, die registratie van honden, dat zullen we dit jaar doen. Ik
kan niet beloven dat dat voor de Kadernota is uitgevoerd, maar ik doe mijn best. Dat zeg
ik u niet toe, ik hou u in die zin geen worst voor. Wat betreft het budget en de inzet van
toezicht, dat heb ik al uitgezet, die vraag, dus daar zal ik op terug kunnen komen.
De voorzitter Goed, dan stel ik voor dat we overgaan tot stemming. Aan de orde is het
voorstel. Ik wacht even totdat de motie uitgereikt is. (...) Ik wil overgaan tot het in
stemming brengen. De heer Meijer.
De heer Meijer Ja voorzitter, ik wilde nog even een stemverklaring afgeven bij de motie
van de SP die wordt ingediend. Het is mij namelijk nu helemaal niet duidelijk of de
kwijtschelding van hondenbelasting nu een zaak is voor de lokale gemeente, of inderdaad
onder het minimabeleid valt en een zaak is voor de gezamenlijke regeling.
De voorzitter Het woord is aan de wethouder.
Wethouder Mos Het is een lokale aangelegenheid. Ik heb er alleen aan herinnerd dat in
het verleden het in bredere context bij het totale inkomensplaatje van de minima
betrokken is en daarvan ligt een deel in de regio, maar het is een lokale bevoegdheid.
Dus u gaat er over. Het is een motie die oproept om iets te doen bij Kadernota en daar
moet u ook de rekening verwachten van wat het dan gaat kosten als de motie wordt
aangenomen.
De heer Meijer Dank u wel.
De voorzitter Goed. Dan gaan we over tot stemming, digitaal. Aan de orde is het
voorstel. Bent u voor, dan het plusje; bent u tegen, dan het minnetje, maar volgens mij
weet u dat beter dan ik. Wie is voor het voorstel? Het voorstel is unaniem aangenomen,
35 voor, dus helder. Dan stel ik aan de orde motie 3. Is er behoefte aan het afleggen van
een stemverklaring? De heer Portier, SP, gaat uw gang.
De heer Portier Een hele korte stemverklaring. In zekere zin denken we dat de motie
overbodig is omdat er al toezeggingen gedaan zijn, maar we zullen toch voorstemmen als extra ondersteuning van het beleid, zien we hem dan maar. Dank u wel.
De voorzitter Nog anderen? Dan gaan we over tot stemming. Motie Hondenzaken. Voor
9, 26 tegen. De motie is geacht te zijn verworpen. Dan motie 4. Is er behoefte aan het
afleggen van een stemverklaring?
De heer Veldman Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Veldman Wij snappen het punt van de SP en zouden eventueel onderzoek
hiernaar door het college toejuichen, maar wij zullen de motie verder niet steunen.
De voorzitter Meneer Meijer.
De heer Meijer Ja, voorzitter, ik ga mee met de CU/SGP.
De voorzitter Mevrouw Kruger, GroenLinks.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben exact dezelfde opmerking. Wel
graag onderzoek naar de mogelijkheid, maar niet het afdwingen, nu al direct op
voorhand en wij zullen de motie dan ook niet steunen.
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, wat ons betreft, de PvdA betreft hetzelfde. Een
onderzoek willen wij graag, maar niet nu al beslissen.
Mevrouw Stolk Voorzitter, dat geldt ook voor de VSP.
De voorzitter Dan gaan we nu over tot stemming. Motie 4, Hondenbelasting en
kwijtschelding'. Voor: 2, tegen: 33. De motie wordt geacht te zijn verworpen. Dan
hebben we alles gehad. Daarmee zijn we aan het eind van de beraadslaging gekomen.
Even in uw richting en ik vind dat ook goed om wat we wisselen met elkaar, dat u ook
weet hoe ik dat ook als voorzitter beleef. Ik had het idee dat, ik heb dat al gezegd, de
eerste termijn alleen de woordvoerders die moties hadden, een toelichting zouden geven
en daarna de reacties; ook omdat er een brede discussie in de commissie is geweest. Dat
is mogelijk anders verlopen; dat kan. Dat is ook het primaat van de raad, dat wil ik
nadrukkelijk ook met u delen. Het gaat er mij vooral om dat we een ordening nastreven
die voor iedereen in tijd, levering en de wijze van voorbereiding een zekere mate van
helderheid heeft. Niettemin wil ik u danken voor uw aanwezigheid op deze hele zonnige
dag en de wijze van beraadslaging, wat voor mij ook wat bijzonder is. Dit is in omvang
een grote raadzaal, dus in dat opzicht is Dordrecht gezegend met een prachtige
vergaderzaal omdat menig vergaderzaal, zeker in oude stadhuizen, wat compacter is.
Dus dat is ook even de zoektocht naar links, naar rechts en naar het midden. Dat is altijd
een zoektocht natuurlijk, maar in deze in het bijzonder. Niettemin: dank voor uw
aanwezigheid, de vergadering is gesloten.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 mei 2017.

28

