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Geachte leden en duoburgerleden,
Aan uw raad is toegezegd dat u in het eerste kwartaal van 2016 wordt geïnformeerd over het onderzoek naar het
afbouwen of afschaffen van de hondenbelasting. In deze brief verstrekken wij de resultaten en werken wij 2 varianten,
voor afbouwen I afschaffen, uit.
Van de BWB is het overzicht ontvangen van het aantal honden over 2015 in de gemeente Bergen op Zoom, dit aantal
bedraagt 5.020 (zie bijlage 1).
Op basis van het aantal honden per 31-12-2015 is een berekening gemaakt van de bruto opbrengst.
Dit is dus de opbrengst zonder rekening te houden met zaken als kwijtschelding, perceptiekosten en de overige begrote
kosten (aanschaf / plaatsen I ledigen ondergrondse poepcontainers, inzet hondenpoepscooter van Saver, reiniging
openbare ruimte, handhaving en beschikbaar stellen ì onderhouden honden losloopterreinen).
De opbrengst hondenbelasting bedraagt op basis van de berekening voor 2016 C 432.822,84 (zie bijlage 2).
Variant 1 Afbouwen opbrengst hondenbelasting.
Het afbouwen in bijvoorbeeld 5 jaar van deze opbrengst geeft, op basis van het berekende bedrag voor 2016, een
minder opbrengst voor de begroting ad î 86.564,57 in het 1 jaar (2017) tot ë 432.822,84 in het 5 jaar (2021).
e

e

Indien hiertoe wordt overgegaan zal voor het wegvallende bedrag aan opbrengsten een alternatieve dekking dienen te
worden gevonden.
Variant 2 Afschaffen opbrengst hondenbelasting.
Uw raad is eerder, per brief U15-015218, op 4-9-2015 op de hoogte gesteld van het Belastingplan 2016 van de
Rijksoverheid welke mogelijk de gemeentelijke belastingen zouden raken. Eén van de onderdelen van dit Belastingplan
betrof het afschaffen van de hondenbelasting.
Inmiddels is duidelijk dat naar verwachting vanaf medio dit jaar de uitwerking van dit Belastingplan weer wordt opgepakt,
waarbij de invoering van de maatregelen mogelijk per 2018/2019 zal ingaan.
Dat brengt met zich mee dat afschaffing van de hondenbelasting, op basis van het Belastingplan, dus per 2018 of 2019
aan de orde is en derhalve nog 1 of 2 jaar intact zal blijven.
Bij de uitwerking van het Belastingplan zal dan uiteraard ook door de Rijksoverheid worden aangegeven welke
mogelijkheden de gemeenten krijgen om de wegvallende belastingopbrengsten op te vangen.
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Uiteraard zal uw raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de uitwerking van het Belastingplan en
welke gevolgen dit heeft voor gemeenten en keuzes die uw raad daarin kunt maken.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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Honden
Gemeente Bergen op Zoom
Naam Query:
Doel:
Bron:
Toelichting:

Bergen op Zoom
Kennel
1e hond
2e hond
3e hond
4e hond

1-1-2015
17
4719
401
25
6

Honden
Inzicht geven in aantal plichten honden er op de 1e van elke maand zijn.
Key2GH
In de onderstaande tabel is weergegevens hoeveel honden er op de 1e van de betreffende maand
een plicht hebben.

1-11-2015
16
4667
383
24
6

1-12-2015
17
4719
401
25
6

31-12-2015
18
4593
381
23
5

Bijlage 2
berekening hondenbelasting 2016
aantal honden 31-12-2015
I e hond

aantal

tarief

bruto opbrengst

81,80
128,70

375.707,40

2e hond

4593
381

3e hond

23

4e hond

5
18

128,70
128,70

2.960,10
643,50

kennel
totaal

4.477,14
432.822,84
86.564,57

afbouw in 5 jaar = per jaar

totaal

248,73

49.034,70

5020

