
 

 

Antwoord voor de heer P. Moors van GemeenteBelangen Doetinchem: 

 

Aanleiding 

Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 hebt u vragen gesteld over de 

hondenbelasting. Er is een bedrag aan opbrengst begroot van € 116.000. U mist hierbij een 

onderbouwing van de besteding van dit bedrag. Hieronder leest u wat we met dit geld gaan 

doen. 

 

Algemeen 

Juridisch gezien is de hondenbelasting een algemene belasting, waarvan de opbrengst net als de 

onroerendezaakbelasting ten goede komt aan de algemene middelen. Het staat de gemeente 

echter wel vrij aan de hondenbelasting het karakter van een bestemmingsbelasting te geven. 

Bijvoorbeeld voor het bekostigen van de uitvoering van het hondenbeleid, zoals het aanleggen 

van hondenuitlaatplaatsen en de aanpak van hondenpoep overlast. De gemeente Doetinchem 

heeft hier ook voor gekozen. Hoewel het dus geen juridische verplichting is wordt de gehele 

opbrengst besteed aan het hondenbeleid. 

 

Hondenbeleid 

Omdat BUHA vanaf 2017 verzelfstandigd is worden de uitgaven niet meer afzonderlijk 

begroot. Op basis van ervaringscijfers weten we dat er voor een bedrag van € 116.000 wordt 

besteed aan hondenbeleid. Hierbij moet u denken aan het aanleggen en onderhoud van 

hondenuitlaatplaatsen, opruimen hondenpoep, leeghalen afvalbakken, voorlichtingsbrochure 

hondenbeleid, handhaving opruim- en aanlijnplicht, controle van de hondenbelasting, 

betalingsverwerking en het registreren van de aan- en afmeldingen in de belastingadministratie. 

Het bedrag van € 116.000 is als volgt onder te verdelen: 

 

 kosten groen, onderhoud en handhaving (BUHA)   €  100.000 

 kosten beleid en voorlichting (BUHA)      €      8.000 

 heffingskosten  (W&B en Bedrijfsvoering)     €      8.000 

Totaal                €  116.000 

 

Controle Hondenbelasting 

In het bedrag van € 8.000 voor heffingskosten zit een bedrag van € 6.500 voor de controle op 

de hondenbelasting. Deze controle is onlangs uitgevoerd door Legitiem B.V. uit Velp. Dit heeft 

circa 320 nieuwe aanmeldingen opgeleverd met een totaal bedrag aan belastingopbrengst van 

€ 8000. Uit het oogpunt van gelijkheid en rechtszekerheid is het belangrijk dat deze controle 

periodiek wordt uitgevoerd. Bovendien komt de realisatie van de opbrengst in gevaar als we 

niet controleren.    

 

 

wethouder H. Bulten 

vrijdag 17 november 2017 


