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Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 4 februari 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Forza! over de
hondenbelasting. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Is het College op de hoogte van de uitspraak in beroep van het gerechtshof te 'sHertogenbosch van 24 januari 2013 (12/00228, LJN BY9350; voor de goede orde: tegen
deze uitspraak is cassatie ingediend bij de Hoge Raad).

Antwoord: Ja
Vraag 2:
Is het College op de hoogte dat een soortgelijke (duitse) zaak op dezelfde gronden is
aangespannen bij het Europees Hof van Justitie?

Antwoord: Ja wij zijn bekend met het feit dat de heerVittuit Salzhausen een zaak aanhangig
heeft gemaakt bij het Europese Hof.
Vraag 3:
Zo nee: op welke wijze wordt het College op de hoogte gehouden van voor de gemeente
zwaarwichtige jurisprudentie op het gebied van de gemeentelijke financiën?

Antwoord: Niet van toepassing.

wwwfsc.OifJ

MIX

I"SC"1 C104J36

Ons kenmerk
Volgvel

2013.0010034
2

Vraag 4:
(Na kennisname van de uitspraak) Deelt het college de mening van Forza! dat de uitspraak
van het gerechtshof mutatis mutandis van toepassing is op de verordening hondenbelasting
en de daarop gebaseerde aanslagen in de Gemeente Haarlemmermeer?
Antwoord: Nee, we delen de zienswijze van de VNG dat deze uitspraak geen gevolgen heeft
voor het heffen van hondenbelasting.

Vraag 5:
Zo nee: zou het College dan gemotiveerd kunnen aangeven (behoudens uiteraard cassatie)
waarom deze uitspraak toepassing mist?
Antwoord: Wij wachten de uitspraak in cassatie af (zoals u zelf al in uw vraagstelling
aangeeft).

Vraag 6:
Is het College bereid, indien deze uitspraak door de Hoge Raad wordt bekrachtigd of
anderszins in kracht van gewijsde gaat, de verordening hondenbelasting met onmiddellijke
ingang en met terugwerkende kracht in te trekken? Zo neen: waarom niet?
Antwoord: zie antwoord vraag 5.

Vraag 7:
Is het College het met Forza! eens dat, indien deze uitspraak door de Hoge Raad wordt
bekrachtigd of anderszins in kracht van gewijsde gaat, de Verordening Hondenbelasting
2012 en volgende jaren strijdig met het gelijkheidsbeginsel en onverbindend is en dat
derhalve alle op die verordening gebaseerde aanslagen onrechtmatig zijn en vernietigd
dienen te worden? Zo neen: waarom niet?
Antwoord: zie antwoord vraag 5.

Vraag 8:
Is het College bereid, indien deze uitspraak door de Hoge Raad wordt bekrachtigd of
anderszins in kracht van gewijsde gaat, alle op grond van de onverbindende verordening
opgelegde aanslagen hondenbelasting ambtshalve (en dus met terugwerkende kracht) te
vernietigen. Zo neen: waarom niet?
Antwoord: zie antwoord vraag 5.

Vraag 9:
Is het College bereid, vooruitlopend op de uitspraak door de Hoge Raad wordt bekrachtigd
of anderszins in kracht van gewijsde gaat, alle nog op te leggen aanslagen hondenbelasting
aan te houden en, indien al opgelegd, ambtshalve uitstel van betaling te verlenen? Zo neen:
waarom niet?
Antwoord: zie antwoord vraag 5.
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Vraag 10:
Welke stappen is het College overigens verder voornemens te zetten indien deze uitspraak
door de Hoge raad wordt bekrachtigd of anderszins in kracht van gewijsde gaat?
Antwoord: zie antwoord vraag 5.
Aanvullende vraag:
Hoeveel van de ontvangen hondenbelasting wordt daadwerkelijk gebruikt voor de honden en
hun eigenaren, en kunt u eens wat voorbeelden noemen wat er met deze belasting gedaan
is.
Antwoord: De kosten bij Beheer en Onderhoud zijn volgens onze begroting direct
toerekenbaar voor een bedrag van € 370.000, de kosten van inning bedragen € 40.000.
Hiernaast zijn er kosten voor Handhaving &Toezicht (naleving APV), schoonmaakkosten en
andere afgeleide kosten van honden die in het kader van hondenbeleid door de gemeente
worden gemaakt (zie ook hieronder de vele activiteiten, die de gemeente hiervoor uitvoert)).
Ook de interne urenbesteding van beheer en onderhoud en financiën behoren tot de kosten.
Voor het jaar 2012 maken we de volgende vergelijking met de begroting.

begroting werkelijk

2012

2012

40.000

43.316

75.000

71.878

B&O: Hondenbeleid
uitvoeringsmaatregelen

200.000

195.997

B&O: Hondenbeleid:
schone openbare ruimte

85.000

92.548

B&O: Hondenbeleid: legen
van prullenbakken

85.000

87.500

Beheer & Onderhoud

p.m.

p.m.

Handhaving & toezicht
naleving APV

p.m.

p.m.

Financiën

p.m.

p.m.

485.000

491.239

Directe lasten
Jaarlijkse beheerslasten
hondenbelasting inclusief
controle Legitiem
(Cocencus)
Invoeringslasten (inclusief
kosten Legitiem-Cocencus)

Indirecte lasten

Totaal
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De gemeente kent een hondenbeleid. Dit beleid richt zich onder andere op een schone
openbare ruimte en omvat de volgende activiteiten:
Plaatsen en legen van afvalbakken. Op dit moment staan nog niet overal specifieke
hondenpoepbakken. Maar in iedere wijk staan wel gewone afvalbakken waarin
hondenpoep kan worden gedeponeerd.
De gemeente is in een aantal wijken begonnen met het verstrekken van
zoneringskaarten. Op deze kaarten is aangeven waar honden wel en niet uitgelaten
kunnen worden.
Het plaatsen van borden waarop aangegeven is waar honden niet mogen komen.
De gemeente zorgt voor de inrichting van losloopgebieden voor honden.
De gemeente verricht straatreiniging en hondenpoep wordt verwijderd.
Bermen worden gemaaid waardoor de hondenpoepoverlast wordt verminderd.
Algemene communicatie over het hondenuitvoeringsbeleid via de website en
Informeer.
Controle of de regels nageleefd worden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

