Motie Hot Dog III
Motie: afschaffen hondenbelasting
De gemeenteraad van Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 27 juni 2019
Op de website van onze gemeente staat het volgende te lezen: Heeft u 1 of meerdere honden? U
betaalt dan hondenbelasting. Van de opbrengst van de hondenbelasting betaalt de gemeente onder
andere de aanleg en het onderhoud van losloopgebieden.
Overwegende dat,
•
•
•
•
•

•

•
•

De informatie op de website van de gemeente misleidend is daar het grootste gedeelte van de
geinde hondenbelasting in de pot algemene middelen terecht komt;
De opbrengst van €654.000,00 van de hondenbelasting voor 0% gebruikt wordt om
poepoverlast tegen te gaan;
Hondenbezitters, behoudens enkele uitlaatveldjes en wat gele hondenpoepbakken, bitter
weinig terugkrijgen voor de betaalde hondenbelasting,
We geen kinderbelasting heffen om speelveldjes te bekostigen of fietsbelasting om fietspaden
aan te leggen;
Hondenbelasting slechts dient als inkomstenbron voor de gemeente en niet ter dekking van
kosten die specifiek verband houden met hetgeen hondenbezit teweeg brengt, zodat
hondenbezitters door deze belasting, ten opzichte van de overige bewoners, onevenredig veel
moeten bijdragen aan de algemene middelen hetgeen voor rechtsongelijkheid zorgt;
Hondenbelasting in de Middeleeuwen werd ingevoerd als maatregel tegen zwerfhonden en
om hondsdolheid in te perken en later werd ingezet als een vorm van transportbelasting voor
de hondenkar. Allemaal grondslagen die thans niet meer aan de orde lijken te zijn;
Reeds 152 van de 396 gemeenten de hondenbelasting hebben afgeschaft; dit aantal blijft
groeien;
Het Rijk in het kader van de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied bezig is met
plannen voor afschaffing van de kleine gemeentelijke belastingen, zoals de hondenbelasting;

Van mening zijnde dat,
•
•

Hondenbelasting in feite een oneerlijke belasting is;
Hondenbezitters vaak het gevoel hebben dat zij als melkkoe worden gezien;

•
•
•

•

De kosten voor het houden van een hond in Haarlemmermeer met €81,70 per jaar voor een
hond fors zijn.
Deze opbrengsten niet in verhouding staan tot de kosten die de gemeente maakt inzake aan
honden gerelateerde zaken;
De plannen van het Rijk voor verruiming van de gemeentebelastingen, waaronder afschaffing
van de kleine belastingen zoals de hondenbelasting, aantonen dat de hondenbelasting niet
(meer) van deze tijd is;
Honden een maatschappelijk nut hebben, in bijvoorbeeld de strijd tegen eenzaamheid (met
name onder ouderen) of in het kader van veiligheid zodat het bezit eerder aangemoedigd zou
moeten worden.

Draagt het college op,
•
•

Met ingang van 1 januari 2020 de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen.
Voor de afschaffing dekking te zoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Erik Vermeulen
Forza!

