Motie Pilot Schaf hondenbelasting af als je je hond uit het asiel haalt

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 4 en 7 november 2019, gelezen de
programmabegroting 2020 – 2024

Overwegende dat:

* Honden niet in een asiel thuishoren
* Eenzame mensen niet eenzaam horen te zijn
* Tweedeling voorkomen en bestreden moet worden

Mede overwegende dat

* Een hond eenzaamheid bij de bezitter kan voorkomen omdat de hond er voor zorgt dat de bezitter
meerdere keren per dag naar buiten moet en zo mogelijk nieuwe contacten kan tegenkomen in de
gezonde buitenlucht
* Meer ogen en oren op straat van hond en hondenbezitter ook buiten de gebruikelijke tijden, de
veiligheid en alertheid in de buurt vergroten
* Bij woningen met een hond statisch minder wordt ingebroken en dus gemeenschappelijke kosten
als politie-inzet en schade afhandeling verlagen.
* Mensen die leven in armoede de aankoop en belasting van een hond niet kunnen betalen het
levensonderhoud vaak wel.
* Wanneer honden uit een asiel gehaald worden, ipv te kiezen voor puppy's van een fokker, dit de
kosten voor het asiel sterk verminderen.
* Het asiel geeft uitvoering aan de wettelijke zorgplicht van de gemeenten voor de opvang van
zwerfdieren, de gemeente betaald ook aan het asiel.
* De basis van hondenbelasting is gericht als rem op het niet verder doen toe laten nemen van de
omvang van de totale hondenpopulatie. Bij het halen van een hond uit het asiel gebeurd dus precies
dat wat met de hondenbelasting getracht wordt te bereiken.

Draagt het college op:

Een pilot te starten en alle genoemde voordelen voor bewoner, hond, asiel en gemeente in
ogenschouw te nemen en te besluiten in de pilot geen hondenbelasting meer te heffen voor honden
die uit het asiel zijn gehaald. Bij de volgende begroting de raad te informeren over de effecten van
deze pilot zowel op financieel gebied als op sociaal, duurzaam, diervriendelijk en medemenselijkheid

En gaat over tot de orde van de dag

