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1. Het college besluit twee 213a-onderzoeken uit te voeren naar (1) de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het hondenbeleid en (2) de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
erfpachtbeleid conform bijgaande opzetten.

2. De kosten van dit besluit bedragen ca. € 3.500 en worden gedekt uit het beschikbare budget
voor de uitvoering van 213a-onderzoek (programma 10).

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
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DOEL: Besluiten
In de verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex. art. 213a
Gemeentewet is de bevoegdheid van het college geregeld om per jaar twee doelmatigheidsonderzoeken
uit te voeren.
Jaarlijks meldt het college in de begroting welke onderwerpen zullen worden uitgevoerd. De raad wordt
in tussentijdse P&C-documenten als de kadernota geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van
de onderzoeken.
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Onderwerp: Onderzoeksvoorstellen 213a hondenbeleid en erfpacht
Reg. Nummer: 2011/74350

1. Inleiding
In de verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex.
art. 213a Gemeentewet is de bevoegdheid van het college geregeld om per jaar twee
doelmatigheidsonderzoeken uit te voeren.
Jaarlijks meldt het college in de begroting welke onderwerpen zullen worden
uitgevoerd.

Voor 2010 waren onderzoeken gepland naar externe inhuur en Vastgoed. Het
onderzoek naar externe inhuur is vorig jaar afgerond. Het onderwerp vastgoed is
komen te vervallen en daarvoor is een onderzoek naar Erfpacht in de plaats
gekomen. De voorstel voor het onderzoek naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het erfpachtbeleid treft u bijgaand aan.

Voor 2011 zijn onderzoeken gepland naar het hondenbeleid en VTU/VAT. Het
onderzoek VTU/VAT loopt. Bij deze collegenota treft u een voorstel aan voor het
onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het hondenbleid.

De raad wordt in tussentijdse P&C-documenten als de kadernota geïnformeerd over
de voortgang en de resultaten van de onderzoeken.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit twee 213a-onderzoeken uit te voeren naar (1) de

doelmatigheid en doeltreffendheid van het hondenbeleid en (2) de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het erfpachtbeleid conform
bijgaande opzetten.

2. De kosten van dit besluit bedragen ca. € 3.500 en worden gedekt uit het
beschikbare budget voor de uitvoering van 213a-onderzoek (programma
10).

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

3. Beoogd resultaat
De 213-a onderzoeken moet informatie opleveren of, en zo ja hoe, het hondenbeleid
resp. erfpachtbeleid doelmatiger en doeltreffender en doelmatiger kan worden. Det
onderzoeken moeten leiden tot een aantal concrete aanbevelingen om het bestaande,
waar nodig, bij te stellen.

4. Argumenten
Zie bijgaande onderzoeksvoorstellen.

5. Kanttekeningen
Zie bijgaande onderzoeksvoorstellen.

Financiële paragraaf
De onderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd door eigen personeel van de
gemeente. Mogelijk moet een aanvullende enquête worden uitgevoerd. De kosten
daarvan zijn beperkt (ca. € 3.500), en kunnen worden gedekt uit het beschikbare
budget voor de uitvoering van 213a-onderzoek.

Collegebesluit
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6. Uitvoering
Zie bijgaande onderzoeksvoorstellen.

7. Bijlagen
1. Opzet 213a-onderzoek Haarlems hondenbeleid 2011
2. Opzet 213a-onderzoek erfpacht

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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BIJLAGE 1
Opzet 213a-onderzoek Haarlems hondenbeleid 2011

Aanleiding
De gemeente Haarlem wil in 2011 een zogenoemd artikel 213a-onderzoek houden naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van het Haarlems hondenbeleid. De belangrijkste beleidsuitgangspunten en uitvoeringplannen
van het hondenbeleid staan opgetekend in de notitie “Hondenbeleid: een hernieuwde aanpak” uit 2007 (B&W
juli 2007). Doel van het Haarlems hondenbeleid is het verminderen van overlast door honden. Deze overlast kan
zich voordoen op het gebied van uitwerpselen, loslopen, hygiëne en geluidoverlast e.d. Het Haarlemse
hondenbeleid dat hiervoor moet zorgen bestaat uit 4 onderdelen:

1) Handhaving: regelgeving/restrictieve maatregelen: aanlijnplicht, opruimplicht + opruimmiddelenplicht,
verboden gebieden

2) Ruimtelijke bestemming: bieden van voorzieningen (preventieve maatregelen), afvalbakken +600 vanaf
2008, losloopgebieden

3) Communicatie: Campagnes en voorlichting
4) Belastingtechnische maatregelen: tarief, aantal geregistreerde honden (voor heffing belasting),

belastingcontroles (steekproef), hondenpenning e.d.

Doel van het onderzoek
Doel van dit 213a-onderzoek is inzicht krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Haarlems
hondenbeleid. De brede onderzoeksvraag die hierbij hoort luidt: “Wat zijn precieze doelen van Haarlems
hondenbeleid en in hoeverre worden deze doelen doeltreffend en doelmatig behaald door middel van het huidige
beleid (2011)?

Beoogd resultaat
Dit 213-a onderzoek moet informatie opleveren of, en zo ja hoe, het hondenbeleid doeltreffender en doelmatiger
gevoerd kan worden. Zodoende moet dit onderzoek leiden tot een aantal concrete aanbevelingen om het
bestaande hondenbeleid, waar nodig, bij te stellen.

Reeds beschikbare informatie
In voorliggende periode is al het nodige onderzoek gedaan en er vindt regelmatig ‘monitoring’ plaats:
 Afdeling Middelen en Services (M&S) heeft recent (november 2010) onderzoek gedaan naar het proces

hondenbelasting. Hierbij is aandacht besteed aan aspecten als: inkomsten, registratie honden, inning,
penning, handhaving/controle belastingen

 Ervaren overlast van hondenpoep wordt met regelmaat gemeten m.b.v. het jaarlijkse Omnibusonderzoek

Toegevoegde waarde 213a onderzoek
Bovenstaande bestaande informatie geeft maar beperkt inzicht in de feitelijke mate en vormen van overlast. Dit
wordt tot op heden eenzijdig afgemeten aan de ervaren overlast door hondenpoep (Omnibus). Als het (overall)
doel van het hondenbeleid inderdaad is om overlast van honden te verminderen, is behoefte aan dergelijke
informatie. Daarnaast is behoefte aan inzicht in de doeltreffendheid (effecten) van beleid op het gebied van
handhaving (1) en ruimtelijke bestemming (2).

Met name het onderzoek vanuit M&S heeft al enig licht geworpen op het proces rondom het hondenbeleid.
Hierbij werd onder andere ingegaan op de heffing van hondenbelasting (4). In de rapportage van dit onderzoek
worden onder andere de volgende aanbevelingen gedaan:
 “De huis-aan-huiscontrole in 2009 heeft 1.500 nieuwe registraties opgeleverd. Dit brengt het totale aantal

geregistreerde honden op ruim 6.500. Dit aantal blijft dus nog altijd ver achter bij het geschatte aantal van
10.000…”

 “Gezien het feit dat de gerealiseerde opbrengsten achterblijven bij de begrote opbrengsten en aanzienlijke
administratieve en controlewerkzaamheden zijn gemoeid met het proces hondenbelasting, is het te
overwegen om deze belasting op te heffen. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of de kosten die gepaard
gaan met het opleggen van hondenbelasting (bijvoorbeeld inzetten van handhavers, registratie honden,
belastinginning) opwegen tegen de baten.”

Het hierboven genoemde ‘nader onderzoek’ zou in het kader van het voorgenomen artikel 213a-onderzoek
kunnen plaatsvinden.
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Het voorgenomen artikel 213a-onderzoek kan zodoende op meerdere manieren van toegevoegde waarde zijn op
bestaande informatie, waarbij een verschillende nadruk kan worden gelegd. Dit hangt samen met drie
voorgestelde onderdelen.
Onderdeel 1: Beleidsanalyse
Een voor de hand liggende eerste onderdeel binnen het voorgestelde artikel 213a-onderzoek is een grondige
beleidsanalyse. Deze moet inzicht geven in:
 De precieze uitgangspunten en doelstellingen van het Haarlems hondenbeleid
 De mate waarin de heffing van hondenbelasting (nog) direct gekoppeld is aan de uitvoering van het

hondenbeleid (vermindering overlast honden of algemene dekking)
 De precieze inrichting van het Haarlems Hondenbeleid
Daarnaast moet dit onderdeel input bieden voor de vragen in het volgende onderzoeksonderdeel (2).

Aanpak/methode:
 Studie van beleidsdocumenten, nota’s e.d.
 Gesprekken/interviews met beleidsmakers en uitvoerders van het hondenbeleid (m.b.v. itemlijst)

Uitvoering en planning:
Dit onderdeel kan worden uitgevoerd en gecoördineerd door de afdeling Concerncontrol. Verwacht wordt dat dit
onderdeel in het voorjaar van 2011 kan plaatsvinden.

Onderdeel 2: Onderzoek onder Haarlemmers
Om meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Haarlemse hondenbeleid, kan
onderzoek worden verricht onder Haarlemse burgers. Hen kan vragen worden voorgelegd die inzicht geven in
effecten van beleid (doeltreffendheid) en de mate waarin beleidsinspanningen (in proportionele mate) bijdragen
aan het behalen van doelen (doelmatigheid).

Doeltreffendheid:
Uit de notitie “Hondenbeleid: een hernieuwde aanpak” uit 2007 (B&W juli 2007) kan worden opgemaakt dat het
doel van het Haarlems hondenbeleid, het verminderen van overlast door honden is. Als dit inderdaad het doel is
van het hondenbeleid, dan is behoefte aan inzichten in de mate waarin, en de manieren waarop Haarlemmers
overlast ervaren van honden. Tot nog toe wordt dit eenzijdig afgemeten aan de overlast die Haarlemmers ervaren
van hondenpoep. Daarnaast kan gevraagd worden naar de mate waarin burgers effecten ervaren van
bovengenoemde preventieve en restrictieve beleidsmaatregelen, die dienen om deze overlast te beperken.
Dergelijke vragen kunnen worden voorgelegd aan zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Op deze
manier kan inzicht worden verkregen in de doeltreffendheid van beleid.

Doelmatigheid:
Het onderzoek vanuit M&S heeft reeds licht geworpen op het proces hondenbelasting. Door aanvullend
specifieke vragen voor te leggen aan Haarlemse burgers (w.o. hondenbezitters), kan dit inzicht worden vergroot.
Aan burgers kan bijvoorbeeld worden gevraagd in hoeverre zij door het Haarlems hondenbeleid worden
beïnvloed in hun gedrag. Is men hierdoor bijvoorbeeld geneigd om geen (extra) hond te nemen? Zorgt preventief
en restrictief beleid er voor dat men minder overlast veroorzaakt? Zijn er wellicht betere alternatieven?
In het onderzoek vanuit M&S wordt specifiek geadviseerd nader onderzoek te doen naar de hondenbelasting.
Met name als het gaat om vragen die ingaan op de doelmatigheid van het hondenbeleid, kan hier de nadruk op
worden gelegd. Draagt het heffen van deze belasting daadwerkelijk (in proportionele mate) bij aan het
verminderen van overlast? Aan de Haarlemse hondenbezitter kan bijvoorbeeld gevraagd worden hoe men staat
ten opzichte van deze belasting. Zij worden immers geacht hondenbelasting te betalen. Is men geneigd deze te
betalen? Wat zijn verwachtingen? Ziet men alternatieven?
Dergelijke vragen kunnen worden voorgelegd aan hondenbezitters. Op deze manier kan inzicht worden
verkregen in de doelmatigheid van beleid.

Aanpak/methode:
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen kan het digipanel Haarlem van OenS worden ingezet. Het
digipanel bestaat momenteel uit circa 3.100 leden, die gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van de
Haarlemse bevolking. Zij kunnen als burgers van Haarlem waardevolle informatie verschaffen over de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het Haarlemse hondenbeleid.
Verwacht wordt dat in het digipanel voldoende hondenbezitters vertegenwoordigd zijn, om een goed beeld te
krijgen van zowel niet-hondenbezitters als hondenbezitters. Deze laatste groep is met name van belang omdat het
beleid vooral op hen van toepassing is. Zij zijn ook degenen die geacht worden hondenbelasting te betalen.
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Geschat wordt dat er in Haarlem circa 10.000 honden zijn (waarvan 6.500 geregistreerd). Dit zou betekenen dat
1 op de 15 Haarlemmers een hond heeft. Als zich in het panel een vergelijkbare verdeling van hondenbezit
voordoet, kan worden verwacht dat hierin circa 200 hondenbezitters vertegenwoordigd zijn. Wanneer voldoende
mensen van deze groep responderen op dit onderzoek, kan hiermee een representatief beeld van de (mening van
de) Haarlemse hondenbezitter ontstaan.
Mocht toch blijken dat door middel van deze aanpak te weinig hondenbezitters vertegenwoordigd zijn om goede
uitspraken voor deze groep te kunnen doen, dan zal een aanvullend onderzoek nodig zijn. In dat geval kan aan de
hand van bestanden van Cosensus een steekproef worden getrokken onder geregistreerde Haarlemse
hondenbezitters (zij die belastingplichtig zijn). Hen kan dan de specifieke vragen worden voorgelegd die relevant
zijn om inzicht te krijgen in de mening van hondenbezitters. Mocht een dergelijk onderzoek nodig zijn dan zal
het veldwerk hiervoor worden uitbesteed aan een extern onderzoeksbureau. OenS zal dit optionele
onderzoeksonderdeel wel coördineren. Potentiële respondenten zullen hierbij worden aangeschreven, waarbij zij
een weblink en inlogcode ontvangen, zodat zij de vragenlijst online kunnen invullen. De kosten van een
dergelijke extra inspanning worden geraamd op € 3.500,-.

Naast bovenstaand onderzoek zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande statistische- en
onderzoeksgegevens (met name Omnibus). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verloop van het
aantal geregistreerde honden of gegevens zoals het aantal meldingen of aangiften bij politie of
handhavinginstanties.

Uitvoering en planning:
Met uitzonderling van het veldwerk van een eventuele aanvullende enquête onder hondenbezitters , kan dit
onderdeel volledig worden opgezet en uitgevoerd door OenS. Het is hierbij van belang dat de resultaten van
onderdeel 1 kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de vragenlijst. De vragenlijst zal worden afgestemd
met Concerncontrol en Strategie & Beleidscoördinatie (in COS verband). OenS zal deze vragenlijst zelf uitzetten
onder haar panel. Rekening houdend met de planning en spreiding van het digipanel Haarlem, wordt voorgesteld
de vragenlijst in het voorjaar van 2011 uit te zetten. Verwacht wordt dat dit onderdeel dan medio 2011 gereed
kan zijn.

Onderdeel 3: Kosten-baten analyse hondenbelasting
Zoals aanbevolen in het onderzoek vanuit M&S kan nader onderzoek uitwijzen of de kosten die gepaard gaan
met het opleggen van hondenbelasting (bijvoorbeeld inzetten van handhavers, registratie honden,
belastinginning) opwegen tegen de baten. Wat levert de hondenbelasting op? Wat zijn de kosten van
verschillende uitvoeringsonderdelen van het Hondenbeleid? Wegen de baten op tegen de kosten? Antwoorden op
dergelijke vragen kunnen leiden tot concrete beleidsaanbevelingen en de discussie omtrent nut en noodzaak van
de hondenbelasting voeden. Dit onderdeel zal vooral licht werpen op de (financiële) doelmatigheid van het
Haarlems hondenbeleid, in het bijzonder het heffen van hondenbelasting.

Aanpak/methode:
Om bovenstaande vragen afdoende te kunnen beantwoorden is behoefte aan een kwantitatieve kosten-
batenanalyse. Hierbij zullen de nodige financiële gegevens moeten worden verzameld en geanalyseerd.

Uitvoering en planning:
Dit onderdeel kan worden gecoördineerd door de afdeling Concerncontrol. Hierbij zal de nodige input nodig zijn
van de verschillende afdelingen die bij de uitvoering van het hondenbeleid betrokken zijn. Afhankelijk van de
planning en bezetting van de afdelingen, wordt verwacht dat dit onderdeel medio 2011 gereed kan zijn.



BIJLAGE 2
Onderzoek 213a GW Erfpacht

Achtergrond
Jaarlijks voert het college twee doelmatigheidsonderzoeken uit. Dit is zo door de raad vastgesteld in de
Verordening Gemeentewet art. 213a. Voor 2010 was o.a. een onderzoek gepland naar Vastgoed. Dit
onderwerp is komen te vervallen en daarvoor is een onderzoek naar Erfpacht in de plaats gekomen.

Aanleiding/onderwerpskeuze
In 2007 heeft de raad een nieuwe systematiek vastgesteld voor de afkoop van erfpacht, met als doel
om het aantal erfpachten (enkele honderden) te verminderen. Toen het nieuwe erfpachtbeleid net van
kracht werd, is een aantal erfpachten afgekocht, maar daarna lijkt het stil te zijn geworden. De
volgende vragen doen zich voor:

- Leidt het erfpachtbeleid uit 2007 tot het beoogde doel (= minder erfpachten)? En zo nee,
waarom of waardoor niet?

- Hoe vaak worden erfpachten afgekocht en wat levert dit op?
- Wat is de ambtelijke inzet op dit onderwerp?

Doel van het onderzoek
Doel van dit 213a-onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
Haarlemse erfpachtbeleid. De onderzoeksvraag die daarbij hoort is: “Wat zijn de doelen van het
Haarlemse erfpachtbeleid en in hoeverre worden deze doelen doelmatig en doeltreffend behaald door
het in 2007 vastgestelde beleid?

Beoogd resultaat
Dit 213-a onderzoek moet informatie opleveren of, en zo ja hoe, het erfpachtbeleid doelmatiger en
doeltreffender uitgevoerd kan worden. Dit onderzoek moet leiden tot een aantal concrete
aanbevelingen om – indien noodzakelijk - het bestaande erfpachtbeleid bij te stellen.

Reeds beschikbare informatie
Uit een gesprek met een makelaar van de afdeling Vastgoed, hoofdafdeling Stadszaken komt het
volgende naar voren:

- Het vastgesteld erfpachtbeleid zou niet leiden tot het beoogde doel:
o Sinds 2007 zijn maar ongeveer 30 erfpachten afgekocht;
o De laatste paar afkopen hebben veel discussie opgeleverd: de makelaar van de

gemeente en de makelaar van de koper kwamen er onderling niet uit, waarna een
onafhankelijk derde makelaar de kant van de kant van de koper heeft gekozen (“de
gemeente gaat nat”).

- De Haarlemse afkoopmethodiek zou niet werken, omdat de prijzen die hier uit komen te hoog
zijn. Als mogelijke oorzaken worden genoemd:

o Er wordt geen rekening gehouden met depreciatie (= waardeverminderingseffect dat
optreedt op het moment dat de grond is bebouwd. De depreciatie bedraagt ca. 20 á
28%);

o Haarlem heeft geen hardheidsclausule (ingeval het inkomen van mensen het niet
toelaat om de afkoopsom te kunnen betalen).

- Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw afkoopbeleid (gebaseerd op dat van de gemeente
Zaanstad). Uitgangspunten daarbij zijn:

o Taxatie elke 5 jaar;
o Bepalen geschikt rentepercentage (huidige BNG-percentage werkt niet);
o Depreciatie betrekken bij de berekening van de afkoopsom
o Toevoegen hardheidsclausule

- Het is de bedoeling het nieuwe afkoopbeleid eind maart van dit jaar te hebben uitgewerkt.
Aandachtspunt is hoe om te gaan met de mensen die de afgelopen jaren een “te hoge”
afkoopsom hebben betaald. Er wordt gevreesd voor negatieve reacties in de pers.

Aanpak/methode
1. Beleidsanalyse (bestuderen van beleidsnota’s en interviews met beleidsmakers en uitvoerders

van het erfpachtbeleid)



2. Vergelijkend onderzoek bij andere gemeenten naar de voor- en nadelen van de inhoud en
uitvoering van het erfpachtbeleid. Er zijn in Nederland 15 á 20 gemeenten die werken met
erfpachten. Deze gemeenten hanteren allemaal een verschillende systematiek.

Uitvoering en planning
Dit onderdeel kan worden uitgevoerd en gecoördineerd door de afdelingen Concerncontrol en
Strategie en Beleid met medewerking van de afdeling Kwaliteit en Controle van MenS (onderzoek) en
de afdeling Vastgoed van STZ (klankbord).

Dit onderzoek kan in het tweede kwartaal van 2011 worden uitgevoerd.

Aandachtspunt
Relatie met bezuinigingen (besparingen die zijn ingeboekt voor Vastgoed)

Voorstel
Instemmen met de uitvoering van dit 213a-onderzoek naar naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het erfpachtbeleid volgens bovenstaande aanpak.


