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Geachte heer/mevrouw. 

Motie 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2012 is de volgende motie door VVD/JES 
ingediend en aangenomen. 

Overwegende dat: 

- Het houden van een hond een emotionele beslissing Is die vrijwel niet wordt beïnvloedt door de 
hoogte van de hondenbelasting; 

- De hoogte van de hondenbelasting een nihlle Invloed heeft op de overlast van honden; 
- Hondenbelasting geen doelbelasting is; 
- Het gemiddelde tarief van de hondenbelasting van de hondenbelasting € 45,77 voor de eerste 

hond en voor de 2^ hond boven de € 65 euro is voor Nederland; 
- De bedragen respectievelijk € 69,- en €100, - is wanneer gekeken wordt naar alleen Zuid-

Holland; 
- Noordwijk ruim boven zowel het landelijk ais provinciale gemiddelde zit; 
- Er In heel Nederland maar 2 gemeenten zijn waarin de hondenbelasting op de 1^ hond hoger Is 

dan In Noordwijk (Rotterdam met € 120,60 en Schiedam met € 114,60); 
- Noordwijk In de ranglijsten van gemeentelijke heffingen er altijd niet best uitkomt; 
- Het college heeft uitgesproken om een betere plek op die lijst te ambiëren 

Van mening dat: 
- Noordwijk in de lijst der lokale heffingen er beter uit moet komen; 
- De hondenbelasting in zijn geheel afschaffen geen optie Is ivm de opbrengsten; 
- het veriagen van de hondenbelasting voor de 1^ hond realistisch en makkelijk te behalen is. 

Draagt tiet college op: 
Voor het zomerreces 2013 te komen met een hondenbalans om de kosten en baten in beeld te 
brengen. 
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Hondenbafans 

Tabel 1: Kosten en opbrengsten hondenbeleid 2010-2012, bedragen in euro's 
2010 2011 2012 

Opbrengsten 
Belasting/leges 194.000 190.540 191.108 
TOTAAL 194.000 190.540 191.108 

Kosten 
Uren team 
belasting 

9.745 6.442 7.092 

Uren team GWB: 
Legen en bijvullen 
hondendepots 

11.000 11.200 11.232 

legen afvalbakken 92.250 95.000 97.838 
Overige kosten 
Wijkbeheer 

7.259 15.000 13.315 

Kosten 
verwerking afval 

11.520 11.656 11.695 

Uitbesteed: 
Reiniging uidaat-
en 
overlastgebieden 
(uitbesteed) 

52.265 62.446 78.060 Reiniging uidaat-
en 
overlastgebieden 
(uitbesteed) 
Kosten reinigen 
strandopgangen 
(uitbesteed) 

3.379 3.056 Zie Reiniging 
uitlaat- en 
overlastgebieden 

TOTAAL 187.418 204.800 219.232 

De hondenbalans behoeft enige toelichting, te weten: 

- Zo is er na aanleiding van de evaluatie 2008 en de doorgevoerde maatregelen voor gekozen om 
de kosten voor het legen van de afvalbakken 50/50 te verdelen over de posten zwerfafval en 
hondenbeleid. De reden hiervan is dat er toen geadviseerd is om de voorzieningen te 
verbeteren om het draagvlak onder de hondenbezitters te vergroten. Er zijn tientallen 
afvalbakken bijgeplaatst om zo een dekkend net van afvalbakken te creëren waardoor 
hondenbezitters niet meer dan circa 250 meter zouden hoeven lopen om hun zakje weg te 
gooien. Het frequent legen van die bakken is echter een hoge kostenpost, afhankelijk van de 
locatie minimaal drie keer per week in de wijken tot 7 keer per week op Noordwijk Zee. 

- Daarnaast worden er jaarli jks circa 400.000 zakjes opgehaald bij de gemeente en via de 
wijkverenigingen door honden. Verder worden er via de depodogs ongeveer 360.000 stuks 
meegenomen. Ongeveer de helft van alle hondenbezitters maakt dus gebruik van deze 
voorziening. 

- De handhavingskosten zijn buiten beschouwing gebleven, omdat dat als indirecte kosten 
worden beschouwd, dit naar aanleiding van de landelijke handreiking kostentoerekening die is 
opgesteld voor de zogenaamde doelbelasting. 
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- Bij tiet reinigen van de uitlaatgebieden zi jn, met het ingaan van het bestek vanaf week 9 2011, 
de verwerkingskosten ook gedeeltelijk toegerekend aan deze post. Dit is evenals het geval van 
de kosten van de verwerking bij de afvalbakken en een gedeelte van het huishoudelijk restafval 

- Tot slot zijn in 2012 de kosten van het reinigen van de strandopgangen meegenomen in de 
aanbesteding voor de reiniging die in maart (week 9/2012) in is gegaan en zijn dus niet meer 
apart vermeld. 

Hoogachtend, 

f 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk, tt. 
De secretaris, /' De b u r g e m e p t e | (wnd.). 

drs. i rJ^WTde VosMPk drs. 

Ter inzage: achtergrondinformatie inzake toarekening kosten 
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