
                                                                                                          
 

Motie Wacht u voor de hond, niet op de hondenbelasting 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 
29-11-2018 
 
Constaterende dat: 

· In sommige gemeenten de hondenbelasting nu wordt afgeschaft omdat 
hondenbezitters meer wandelen, dit de gezondheid bevordert en de kosten voor de 
gemeenschap verlaagt. 

· Woninginbraken minder plaats vinden bij woningen waar een hond aanwezig is 
aangezien dit inbrekers afschrikt 

· Hondenbezitters tijdens het uitlaten ook een sociale functie vervullen en de ogen en 
oren van de buurt zijn en onraad kunnen doorgeven aan de politie of handhaving 

· Dus door hondenbezit en de sociale buurtfunctie van het uitlaten inbraken en ander 
overlast wordt vermindert en voorkomen wat de gemeenschap veel geld bespaart en 
de veiligheid vergroot. 

 
Voorts constaterende 

· Kattenbezitters ook geen belasting hoeven te betalen of een opruimplicht hebben. 
· In de begroting de opbrengst van honden voor de gemeente als een optelsom wordt 

gezien van hondenbelasting plus boetes. 
· Hondenbezitters eigenlijk DE ambassadeurs zijn van het participatieproject 

“Veiligheid” en deze coalitie juist participatie wil belonen in plaats van straffen 
  
Overwegende dat: 

· Tot dusver vooral naar de negatieve kanten van hondenbezit werd gekeken, terwijl 
het ook kan leiden tot minder inzet van de politie aangezien het inbraken voorkomt, 
een hoger aanhoudingspercentage aangezien hondeneigenaren vaker door de buurt 
lopen en verdachte situaties kunnen doorgeven en het de algemene gezondheid 
bevordert en vereenzaming kan voorkomen. 

· Deze motie kosten neutraal kan worden ingevoerd door het wegvallen van de 
hondenbelasting te compenseren door het evenredig verhogen van de boetes. 

 
Draagt het college op: 
 
De hondenbelasting in gemeente Haarlem te verlagen en de inkomsten gelijk te houden 
door de boetes van bijvoorbeeld het niet nakomen van de opruimplicht of aanlijnplicht beter 
te controleren wanneer men (handhaving/politie) toch al op ronde is. En nu ook eens alle 
besparingen van hondenbezit voor de gemeenschap in de optelsom mee te nemen.  
 


