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Geachte mevrouw Nijhof-Leeuw, leden van de raadsfractie PVV,
Wij ontvingen uw brief, waarin u vragen stelt over de hondenbelasting in relatie tot controles,
regels voor hondenbezitters, handhaving en hondenvoorzieningen. In deze brief vindt u de
beantwoording.
1. Zijn de controleurs in dienst van de gemeente? Zo nee, draagt de gemeente bij in de
vergoeding die controleurs ontvangen? Zo ja, hoeveel is dit op jaarbasis?
(Hierbij in acht nemend dat dit uitsluitend voor de werkzaamheden m.b.t. controle
aanwezigheid honden in woningen betreft).
De controles op hondenbezit worden, in opdracht van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
(GBT), uitgevoerd door het bedrijf Legitiem. De controleurs zijn dus niet in dienst van de
gemeente. De totale kosten voor de controle, verwerking van mutaties (o.a. af- en aanmeldingen),
heffing (in de vorm van aanslagoplegging), invordering en afwikkeling van bezwaar- en
beroepschriften bedragen op jaarbasis voor Hengelo € 15.336,-.
2. We kennen allemaal de controleur van de gemeente, die aan de deur komt om te
vragen of u in het bezit bent van 1 of meerdere honden. Mogen deze controles nog
uitgevoerd worden, met de nieuwe wet op de privacy (AVG)? Zo ja, blijft de gemeente
deze controles uitvoeren?
Ja, dat mag. Uit artikel 6 eerste lid onder de AVG vloeit voort dat de verwerking van
persoonsgegevens onder andere rechtmatig kan plaatsvinden indien de verwerking noodzakelijk is
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Op
grond van het bepaalde in artikel 226 Gemeentewet kan de gemeenteraad een Verordening
Hondenbelasting vaststellen. Dat is in Hengelo gebeurd met de Verordening Hondenbelasting 2019.
Ter heffing van de belasting op grond van deze verordening mogen derhalve persoonsgegevens
verwerkt worden. Het GBT blijft deze controles (laten) uitvoeren.
3. Op de website van de gemeente wordt vermeld dat de inkomsten uit hondenbelasting,
naast aanleg en onderhoud openbaar groen, ook ingezet worden voor de hondenwacht.
Klopt het dat deze informatie achterhaald is en taken van de hondenwacht nu bij de
boa’s is ondergebracht evenals de taken van de parkeerwacht?
U hebt gelijk dat de door u aangehaalde tekst, zoals die stond vermeld op de website onder
Gemeentebalie, Gemeentelijke belastingen, Welke belastingen zijn er, niet klopte. Het is goed dat u
dit hebt opgemerkt; naar aanleiding van uw vragen is de genoemde tekst van de website gehaald.
Op de website was (en is) in de Gemeentebalie onder het kopje ‘Hondenbelasting’ al wel de juiste
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informatie te vinden. De controles op de regelgeving voor hondenbezitters (aanlijnen, opruimen
van de uitwerpselen) worden uitgevoerd door de toezichthouders van de gemeentelijke afdeling
Regulering en Toezicht.
4. Welk percentage van de arbeidstijd van de boa’s wordt besteed aan taken die
betrekking hebben op handhaving overlast honden?
De arbeidstijd is niet in percentages uit te drukken. De boa’s van de afdeling Regulering en
Toezicht kijken op hun rondes naar veel meer zaken dan alleen honden. Het is dus een onderdeel
van de dagelijkse routine. Daarnaast gaan de boa’s jaarlijks acht tot tien keer een hele dag op pad
om speciaal te controleren op overlast van honden (niet aanlijnen en hondenpoep). Ook heeft de
afdeling Regulering en Toezicht aandacht voor gevaarlijke honden. Mocht het op advies van de
politie (hondenbrigade) nodig zijn om een hond als gevaarlijk aan te merken, dan leggen zij een
aanlijngebod en muilkorfgebod op aan de eigenaar of houder van de hond.
5. Wat zijn de jaarlijkse kosten aan salaris en administratieve kosten, die ten laste van
de hondenbezitters gelegd worden?
Hondenbelasting is geen doelbelasting, maar een algemene belasting. Dat is vastgelegd in de
landelijke wetgeving (Gemeentewet, artikel 226). De algemene belastingen komen ten goede aan
algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn.
Er komen dus geen kosten specifiek ten laste van de hondenbezitter.
6. Hoeveel komt er jaarlijks binnen aan boetes, gerelateerd aan honden? (Poep niet
opruimen, honden niet aangelijnd etc.) Graag specificatie boetes en aantal.
De gemeente ontvangt geen geld uit de geïnde boetes. De boetes voor overlast van honden
worden namens het ministerie van Justitie en Veiligheid opgelegd. De inning geschiedt door het
CJIB. De inkomsten uit deze boetes gaan rechtsreeks naar het ministerie. In het verleden kreeg de
gemeente wel een vergoeding voor elke boete, maar dit is reeds in 2015 afgeschaft. Over het jaar
2018 zijn de volgende boetes opgelegd:
Voor het niet aanlijnen van honden op de weg: 29 boetes (ad € 104) en 1 waarschuwing;
Voor het niet aanlijnen van honden op een kinderspeelplaats: 5 boetes (ad € 149) en 1
waarschuwing;
Voor gevaarlijke honden is er 2 keer op advies van de politie een besluit opgemaakt voor een
aanlijngebod en muilkorfgebod.
7. De inkomsten uit de hondenbelasting worden o.a. voor aanleg en onderhoud openbaar
groen gebruikt. Hoeveel van de inkomsten uit de hondenbelasting gaat naar aanleg en
onderhoud openbaar groen per jaar?
Hondenbelasting is geen doelbelasting, maar een algemene belasting (artikel 226 van de
Gemeentewet). Zie ook het antwoord onder vraag 5. Dit betekent dat het geld niet één op één
wordt toegerekend naar bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van openbaar groen (of andere
voorzieningen).
8. Wordt hieronder alleen de honden-uitlaatterreinen bedoeld of worden de inkomsten
uit hondenbelasting ook gebruikt om openbaar groen, anders dan hondenuitlaat
terreinen mee aangelegd en- of onderhouden?
Zie het antwoord op vraag 7.
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9. Op de website valt tevens te lezen, dat hondenpoep altijd en overal opgeruimd moet
worden. Zijn hiermee hondenuitlaat terreinen niet gewoon openbaar groen?
(Uitlaatterreinen m.u.v. hondenspeelvelden).
In de nota Hondenvoorzieningen (vastgesteld door de gemeenteraad dd. 21 november 2017) staat
in hoofdstuk 4 dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen uitlaatterreinen en
losloopterreinen. Vanaf dat moment kennen we één type hondenveld: het losloopterrein.
Het verschil met ‘gewoon’ openbaar groen is dat op het losloopterrein de hond los mag lopen. Wel
moeten de uitwerpselen worden opgeruimd. De regels voor aanlijnen en opruimen zijn terug te
vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:57 en 2:58.
10. We zien steeds meer algemene afvalbakken met een sticker erop, waarmee
aangegeven wordt deze ook voor hondenpoepzakjes te gebruiken. Daarnaast zijn de
groene hondenafvalbakken schaars. Bent u het met de PVV eens dat de groene
afvalbakken overbodig zijn geworden?
In de vastgestelde Nota Hondenvoorzieningen 2017 staat vermeld dat de groene poepbakken (de
zogeheten depodogs), wanneer zij versleten of vernield zijn, worden vervangen door een standaard
afvalbak. De zakjes met uitwerpselen mogen voortaan in deze bakken worden gegooid. Dit wordt
kenbaar gemaakt met een sticker op de afvalbak. De groene depodogs zullen dus geleidelijk aan
uit het straatbeeld verdwijnen. Uiteraard kunnen de groene bakken nog gewoon worden gebruikt,
tot ze worden vervangen. Zij zijn tot die tijd niet overbodig.
Ten slotte:
De inkomsten uit de hondenbelasting bedragen voor Hengelo € 518.000 (prognose 2019).
Dit bedrag komt ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent dat deze inkomsten, bij
eventuele afschaffing van de hondenbelasting, elders gevonden moeten worden middels de
kadernota.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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