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From:                                 hendrik geerling
Sent:                                  5 Sep 2020 22:02:48 +0200
To:                                      Griffiebureau
Subject:                             Afschaffen hondenbelasting

Hondenbelasting nog van deze tijd?.

In een tijd dat het gevoel van welzijn door de Corona enige tempering ondervindt stuurt 
de  gemeente Haarlem momenteel een rapporteur langs de woningen om hondenbezitters 
op te sporen. En met het resultaat hiervan de eigenaren van de honden, die worden 
opgespoord aan te manen, voor hun hond hondenbelasting te betalen. Terwijl juist in vele 
gemeenten het innen van de hondenbelasting wordt afgeschaft. Zo heeft ook de 
bewonersvriendelijke gemeente Heemstede juist besloten het innen van hondenbelasting 
af te schaffen.

Motivatie tot afschaffing van de hondenbelasting in Haarlem.

Een hond is voor veel mensen een belangrijk gezelligheidsdier en empathisch maatje. 
Een welkome afleiding en ondersteuning in verschillende levensfasen. Vanaf de 
empathische ontwikkeling van kinderen tot aan de warmte en tevredenheid bij ouderen. 
Vele sociale activiteiten van verenigingen liggen momenteel stil, waardoor contacten zijn 
geminimaliseerd. Het welzijnsgevoel wordt hierdoor voor een grote groep sterk 
ondermijnd.
Gezelschap van een hond vermindert het eenzaamheidsgevoel.   Uit onderzoek blijkt dat 
het communiceren met de hond een positieve band schept met het dier. Deze positieve 
bijdrage vergoed voor een groot deel het tekort aan intermenselijk contact, bij ouderen en 
alleenstaanden. 
Bij alleenstaande ouderen wordt vaak aanbevolen een hond aan te schaffen, dit vanwege 
de positieve effecten.  De warmte, onvoorwaardelijke trouw , empathie blijdschap en 
vrolijkheid van de hond zorgt voor een gezondere geest bij de eigenaar. Een feit is dat de 
eigenaar fysiek langer gezond blijft een door de dagelijkse rondjes in de buitenlucht. Uit 
meerdere onderzoeken blijkt dat bewegen van groot belang Is voor een langer en 
gezonder leven. En niet te vergeten de goede nachtrust na het laatste uitje met de hond. 
Ook werkt het positieve om s,morgens voor de verzorging van de hond op te staan. 
In het algemeen helpt de hond hiermee de kosten voor de gezondheidszorg te beperken.
Bijkomende pluspunten zijn de veiligheid in  en rond het huis , een hond is waakzaam, 
houdt de gelegenheidsinbreker op  afstand. Feitelijk voorbeeld is dat een hond bij brand 
alarmeerde en daarbij voor de slapende hondenbezitters erger werd voorkomen.
Maatschappelijk gezien heeft de hond dus een positieve welzijnsverhogende functie. De 
economische bijdrage is ook niet gering. De omzet in goederen, diensten en voeding van 
de hond zorgt voor werkgelegenheid en voor de daaruit vloeiende belastingen.
De motivatie van de gemeente om hondenbelasting te innen, is  o.a. de kosten die 
gemaakt worden vanwege de werkzaamheden ten  gevolge van de honden. Zonder dat 
hier een inzichtelijke begroting tegen overstaat.
In Haarlem worden de inkomsten uit de hondenbelasting in de algemene middelen 
opgenomen.
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De uitgaven van de gemeente vanwege honden zijn minimaal en niet in verhouding tot de 
inkomsten hieruit voortkomende. Overwegend hebben de kosten in Haarlem bestaan uit 
de vele  jaren terug geplaatste nu half verrotte boomstammetjes waarop de tekst “ 
opruimen verplicht”  is geplaatst.

Weer Dertig gemeenten hebben recentelijk de hondenbelasting afgeschaft. 
Die blijkt lastig om te innen en gemeenten zijn van mening dat deze 
belasting niet eerlijk is ten opzichte van mensen met katten, die geen 
belasting hoeven te betalen voor hun huisdier. 

Dat concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek. De 
onderzoekers spreken van een opvallende ontwikkeling.
Het onderzoekscentrum becijferde ook dat dit jaar de lasten weer flink stijgen. 
De gemeentelijke lasten gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 
procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Daarbij opgeteld de forse prijs 
voor de hondenbelasting. Haarlem behoort ook nog tot één van de duurdere 
Gemeenten wat de prijs van hondenbelasting aangaat.
Dit maakt in onze vergrijsde samenleving,( vooral inwoners die net buiten de 
extra ondersteuning vallen ) het forse bedrag voor de hondenbelasting een 
reden tot het niet aanschaffen en erger het afstand doen van de trouwe 
viervoeter. 

Hondenbelasting een middeleeuwse belasting

Al sinds de Middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd 
ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken. En om de 
verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in 
die tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel Om 
transportbelasting te kunnen heffen.
Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing 
van hondenbelasting is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug 
te dringen, vanuit het beginsel de vervuiler betaald.
Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die de 
gemeente maakt om de overlast tegen te gaan. Waardoor vele gemeenten de 
hondenbelasting afschaffen. Vooral omdat een ieder verplicht is de hondenpoep 
en/ of vervuiling zelf op te ruimen.Bij het niet nakomen van deze verplichting 
een boete kan worden geheven.

Omdat ik van mening ben dat de taak van het gemeentebestuur is het beogen 
van het welzijn van de bewoners van de stad waar zij zich voor inzet. En dat 
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mede met het afschaffen van de hondenbelasting het welzijn voor een grote 
groep van de inwoners in hoge mate wordt gediend. 
Een belasting die in vele gemeenten al is afgeschaft. Haarlem sluit u aan.

Geachte archivaris Ik verzoek ik u de raadsleden dit schrijven te verstrekken en 
deze te agenderen voor de hiervoor dienende vergadering.

Hoogachtend,

HendrikGeerling
Scheltemakade 18
2012TD HAARLEM

hendrikgeerling@gmail.com
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