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Vaststellen verordening voor de heffing en invordering van hondenbelasting 2018

Betreft

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor de verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2018 vast te stellen overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit.
Samenvatting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het
volgende begrotingsjaar leggen we u het voorstel voor tot vaststelling van de
verordening hondenbelasting. In deze verordeningen zijn de tariefsaanpassingen
voor 2018 verwerkt.
De tariefsaanpassingen vinden plaats conform het tariefbeleid dat door u bij de
Kadernota 2018 is vastgesteld. Bij het bepalen van de tarieven is uitvoering
gegeven aan het tijdens de Kadernota 2018-behandeling op 28 juni aangenomen
amendement 'Rem op Dordtse hondenbelasting' en de motie 'Verlaag Dordtse
hondenbelasting'.
Inleiding

De verordening hondenbelasting 2018 dient conform de jaarlijkse vaststelling van
het tariefbeleid en actualisatie op grond van voortschrijdend inzicht voor het
begrotingsjaar 2018 te worden aangepast. Bij de behandeling van de
Kadernota 2018 zijn de indices met betrekking tot de belastingverordeningen 2018
vastgesteld. In de voorliggende verordening is hieraan uitvoering gegeven.
Doelstelling

Met de verordening hondenbelasting 2018 worden de tarieven voor 2018
vastgesteld en kunnen de inkomsten worden gegenereerd, die in de gemeentelijke
begroting worden opgenomen. Wij stellen de Begroting 2018 bij middels de
Bestuursrapportage 2018.
Argumenten

De hondenbelasting is een zuivere belasting, die wordt geheven op basis van
artikel 226 van de Gemeentewet. De opbrengst ervan gaat naar de algemene
middelen. De houder van één of meerdere honden is belastingplichtig.
Bij de Kadernota 2018 heeft uw raad de motie 'Verlaag Dordtse hondenbelasting'
aangenomen:
"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;"
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Controle 2017 en prognose aantal geregistreerde honden
Het aantal geregistreerde honden was de laatste jaren gedaald. Er waren geen
duidelijke signalen over de oorzaak van de afname. Controles vonden slechts
steekproefsgewijs plaats. Mede op verzoek van uw raad en na signalen dat
Dordrecht afweek van het landelijke gemiddelde voor hondenbezit, is besloten om
dit jaar een uitgebreidere huis-aan-huiscontrole te houden. Eind mei is
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) hiermee gestart.
Inmiddels is de controle afgerond en zijn de resultaten bekend. Een derde van het
totale adressenbestand van de gemeente Dordrecht is gecontroleerd op de
aanwezigheid van honden. De controle dit jaar heeft, in combinatie met de
publiciteit, geleid tot 765 honden die (nog) niet waren aangemeld. Dit heeft ons er
al toe gebracht om de controle door te zetten zodat in 2018 het gehele
adressenbestand daadwerkelijk gecontroleerd is. Op basis van de opbrengst van de
controle in 2017 verwachten we dat we in 2018 nog circa 1.000 niet geregistreerde
honden zullen aantreffen. Dit aantal is om twee redenen lager dan een lineaire
doorrekening:
1. bij de adressen die in 2018 worden gecontroleerd verwachten we minder
honden (we vermoeden namelijk dat het hondenbezit lager is in de binnenstad
en daar zijn meer te controleren adressen), en
2. de publiciteit rond de controles heeft in 2017 ook geleid tot aanmeldingen
buiten de gecontroleerde adressen.
Met de kennis van nu verwachten we de volgende aantallen honden voor 2018 en
2019 (en verder).
honden per 1-1-2017

opbrengst controle 1/3 van de adressen 2017
prognose aantal honden per 1-1-2018

inschatting opbrengst controle 2/3 van de adressen 2018
prognose aantal honden per 1-1-2019

5.099

765
5.864

1.000
6.864

Kosten
De kosten voor het uitvoeren van het hondenbeleid zijn voor 2018 en 2019 begroot
op € 611.000,- per jaar. Dit betreft de reguliere kosten van € 585.000,- aangevuld
met de extra incidentele kosten van € 26.000,- in 2018 en in 2019, die door uw
raad bij de Kadernota 2018 akkoord zijn bevonden. Deze extra kosten worden
gemaakt om 73 extra prullenbakken bij hondenvoorzieningen en drie extra
hondenspeelvelden in het centrum te realiseren.
Tariefsaanpassina 2018
Uitgaande van het principe dat de totale inkomsten uit de hondenbelasting niet
meer dan de kosten van het hondenbeleid dekken, moet het tariefvoorstel voor
2018 € 611.000,- opleveren. Doordat er een substantieel hoger aantal honden is
geregistreerd in 2018 dan in 2017, kan het tarief omlaag. Binnen de
hondenbelasting bestaat nog een differentiatie voor de tarieven van de eerste
hond, tweede hond, derde, et cetera. We hanteren namelijk een
ontmoedigingsbeleid, om mensen niet meer dan één hond te laten nemen. Bij de
tariefsverlaging hebben we daarom de daling volledig verwerkt in het tarief voor de
eerste hond.
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tarief 2017
le hond

(tariefwijziging)

2ehond
3*hond
4e hond of meer
Kennels

108,48

154,80
201,12
247,44
714,24

tarief 2018
98,40*

154,80
201,12
247,44
714,24

opbrengst 2018
533.328
62.849
6.436
1.485
6.426
610.523

* Tarief dient deelbaar te zijn door 12.

Indien ook in 2018 bij de controle blijkt dat het aantal honden naar boven moet
worden bijgesteld, kan het tarief voorde hondenbelasting in 2019 nogmaals
neerwaarts worden bijgesteld, uiteraard voor zover u als raad ook besluit de kosten
niet verder te laten stijgen.
Kanttekeningen en risico's

Daar de verordening hondenbelasting 2018 per 1 januari 2018 in werking dient te
treden en voor deze datum gepubliceerd moet zijn, is het noodzakelijk dat uw raad
nog dit jaar besluit.
Kosten en dekking

In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2018 is nog geen rekening
gehouden met de voorgestelde aanpassingen. We stellen de Begroting 2018 bij
middels de Bestuursrapportage 2018.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Na vaststelling van de verordening hondenbelasting 2018 in uw raad vindt de
bekendmaking plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch
gemeenteblad.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De tariefs- en overige aanpassingen in de verordening hondenbelasting 2018
worden ook in de productencatalogus van het EAoket/Antwoord verwerkt en komen
hiermee digitaal beschikbaar voor aanvragers van diensten en stukken.
Bijlagen

- ontwerp besluit: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2018 met de toelichting Verordening hondenbelasting 2018.
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