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Geachte raads- en duoburgerleden,

Op 23 juni 2016 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een afbouw van de hondenbelasting in
5 jaar tijd. Deze motie was niet voorzien van een dekkingsvoorstel. U verzocht het college met dekking te komen.
Indertijd heeft u in uw toelichting aangegeven dat daarbij gedacht zou moeten worden aan het fysiek domein en dan met
name de poepscooter. Wij hebben om die reden dekking gezocht in de kosten die direct gerelateerd zijn aan honden.
Tijdens de commissiebehandelingen is gebleken dat u veel moeite heeft met de door ons voorgestelde dekking en een
amendement overweegt om tot alternatieve dekking te komen van de verlaging van de hondenbelasting voor de járen
2017 en 2018. Echter, bestuurlijk ligt er een afspraak “nieuw vooroud” en ligt er een brede wens om te komen tot
schuldenverlaging en daartoe alle “meevallers” in te zetten.
Door de bezuinigingen van afgelopen járen en de nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen zitten er weinig
mogelijkheden in de begroting om te komen tot nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Het is onoverkomelijk dat nieuwe
bezuinigingsmaatregelen leiden tot pijnlijke keuzes gezien de maatschappelijke effecten die deze zullen hebben.
Om te komen tot een richtinggevende uitspraak, is deze raadsbrief opgesteld, waarin drie varianten worden beschreven
van verwerking in de meerjarenbegroting.
Drie varianten van dekkingsmogelijkheden.
a.

Nieuw voor oud

De raad maakt in september op basis van een inventarisatie van besparingsmogelijkheden, aangereikt door het college,
keuzes om te komen tot alternatieve dekking tot een bedrag van C 190.000, zodat dit verwerkt kan worden in de
begroting 2018.
b. Incidentele dekking voorde járen 2018 en 2019. Vanaf 2020 structureel verwerken door inzet beqrotinqssaldo.
Het Beleidskader 2018 laat zien dat ervoor de járen 2018 en 2019 een negatief begrotingssaldo is. Voor de járen 2020
en 2021 is er een positief begrotingssaldo. Het is mogelijk om de lagere opbrengsten van de hondenbelasting voor de
járen 2018 en 2019 incidenteel te verwerken door een beroep te doen op de Algemene Reserve en vanaf begrotingsjaar
2020 de lagere opbrengsten te verwerken door het positief begrotingssaldo in te zetten.
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c. Structurele dekking door inzet beqrotinqssaldo.
De meicirculaire is bekend. In de raadsbrief bent u geïnformeerd over de effecten van de circulaire. Ten opzichte van het
Beleidskader geeft de meicirculaire een positief effect voor de járen 2018 en 2019. Zoals aangegeven in het
Beleidskader wordt naarde begroting toe gekeken naar diverse onderdelen zoals de investeringen. Het vooronderzoek
stemt ons positief. De verwachting is dat ook voor de járen 2018 en 2019 een licht positief begrotingssaldo zal ontstaan.
Besloten kan worden dit saldo structureel in te zetten ter dekking van de verlaging van de hondenbelasting.
Wij hebben de voorkeur voor optie a., omdat de afspraak is om positieve saldi in te zetten voor schuldenlastverlichting en
optie b. en c. hiermee in strijd zijn.
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