VERLAAG DORDTSE HONDENBELASTING
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 27 juni 2017 ter bespreking van de
Kadernota 2018
Constaterende dat,
■ de totale inkomsten hondenbelasting over 2017, 2018 en 2019 begroot zijn op jaarlijks
592.000 euro en daarmee hoger liggen dan de begrote jaarlijkse uitgaven van 585.000 euro
(exclusief eenmalige investeringsmaatregelen);
■ het college bij de beantwoording van de technische vragen Kadernota 2018 een prognose heeft
afgegeven dat de jaarlijkse inkomsten vanaf 2017 met 80.000 euro stijgen tot een totaal van
circa 240.000 euro structureel vanaf 2019. Dit als gevolg van een hogere verwachting van het
aantal geregistreerde honden dan waarmee bij de begrotingsreeks is gerekend;
Overwegende dat,
■ de gemeenteraad bij de discussie over het nieuwe hondenbeleid op 23 maart jl. in
meerderheid heeft onderschreven dat er aan hondenbelasting niet meer ge hd zou moeten
worden dan er aan hondenbeleid wordt uitgegeven;
■ binnen de kosten voor het hondenbeleid voor handhaving jaarlijks 200.000 euro is uitgetrokken
terwijl de uren die handhaving hieraan besteed in werkelijkheid 150.000 euro budget kost;
• de door het college additioneel voorgestelde investeringsmaatregelen hondenbeleid voor
26.000 euro in 2018 en in 2019 ruimschoots wordt gecompenseerd door de onder de
constateringen genoemde extra opbrengsten uit hoger aantal geregistreerde honden;
• de meerjarige begrotingsreeks, evenals over de afgelopen gerealiseerde jaren, geen grote
fluctuatie in de kosten rondom het hondenbeleid laat zien;
■ de hondenbelasting in Dordrecht met 108,48 euro voor de eerste hond ruim anderhalf keer
boven het gemiddelde tarief van Nederland ligt wat in schril contrast staat in vergelijking met de
gunstige positie die Dordrecht inneemt bij de vergelijking met gemeentelijke woonlasten;
Verzoekt het college:
• Bij de begroting 2018 een actuele meerjarige prognose en onderbouwing te geven van het
aantal geregistreerde honden en de kosten van het hondenbeleid;
■ Een daarop gebaseerd tariefvoorstel voor de hondenbelasting 2018 te doen die tegemoet komt
aan het principe dat de totale inkomsten uit de hondenbelasting niet meer dan de kosten van
het hondenbeleid dekken.

