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Bijlage(n)

Beste raads- en duoburgerleden,

Op 23 juni 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een afbouw van de hondenbelasting in
5 jaar tijd. Afbouw in 5 jaar betekent een afbouw van C 95.000,- per jaar, oplopend tot C 475.000,- in 2021. In het
Beleidskader 2018 is de afbouw van de hondenbelasting opgenomen voor de periode van dit College, zijnde C 190.000,-.
In het Beleidskader 2018 heeft het College een voorstel gedaan om de lagere opbrengst van de hondenbelasting (zijnde
jaarlijks 190.000 euro) financieel te dekken. Tijdens de behandeling van het Beleidskader heeft uw gemeenteraad
aangegeven dit dekkingsvoorstel niet te ondersteunen en dat de dekking niet gevonden moet worden in de kosten
gerelateerde posten omdat de hondenbelasting geen doelheffing is. In dezelfde behandeling is een amendement
aangenomen waarin het College de volgende opdracht gegeven is: ‘Het college wordt opgedragen om in september
2017 een informerende raadsbijeenkomst te beleggen over de te realiseren bezuinigingen als gevolg van de afbouw
Hondenbelasting, ter voorbereiding op de vaststelling van de Begroting 2018 e.v., waarbij dan een alternatieve
financiering wordt voorgeiegď.
In aanloop naar de begroting is gezocht naar bezuinigingen die als alternatieve financiering kan worden beschouwd. Dit
is een zeer lastige zoektocht geweest. Zoals eerder in een brief aan u is beschreven heeft onze gemeente de afgelopen
járen vele bezuinigingsmaatregelen moeten treffen vanwege de economische situatie. De bezuinigingen van de
afgelopen járen hebben er niet alleen voor gezorgd dat er geen enkele ‘lucht’ meer in de begroting zit. De bezuinigingen
hebben er ook geleid tot een lagere dienstverlening van de gemeente op alle beleidsterreinen, van zowel de openbare
ruimte, sport, cultuur, welzijn etc. Dit heeft tot gevolg dat ieder voorstel dat tot dekking leidt, een pijnlijk effect heeft op de
maatschappij. Nu de economie in Bergen op Zoom enig herstel toont, vinden we het eerlijker om de dekking, voor de
lagere opbrengst van de hondenbelasting, te halen uit de voordelen van het economisch herstel. Dit heeft tot gevolg dat
deze voordelen niet (volledig) ten gunste komen van het begrotingsresultaat. En zodoende kan dit voordeel ook niet
ingezet worden voor andere doeleinden.
De voorliggende brief omvat het voorstel hoe om te gaan met de verlaging van de hondenbelasting. In de
commissievergadering Burgeren Bestuur van 12 oktober willen we met u in gesprek hierover. Graag nemen we de
besluitvorming bij de begrotingsbehandeling.
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In de Begroting 2018-2021 zijn de volgende positieve effecten (gesaldeerd) opgenomen:
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Kapitaallasten Parkeren

Het college stelt voor de lagere opbrengst van de hondenbelasting te dekken uit de volgende posten:
*

Indexering baten

6147.000

*

Lagere kosten product Parkeren (kapitaallasten)

625.000

»

Indexering belastingen6 18.000
Totaal

C190.000

Indexering baten.
Eén van de uitgangspunten die gehanteerd wordt bij het opstellen van de begroting is indexering. Naast indexering op de
lasten worden ook alle baten geïndexeerd. De indexering heeft een totaal effect van 6147.000.
Lagere kosten product Parkeren.
MM de kredieten is gekeken naar een realistische planning en is het moment van afsluiten van een aantal kredieten in
tijd doorgeschoven. Dit levert binnen het product Parkeren een voordeel op voor de kapitaallasten in 2018 van 6 25.000.
Indexering belastingen.
In het collegeprogramma is opgenomen dat de lasten van de inwoners, instellingen en bedrijven niet stijgen, met
uitzondering van een correctie voor de inflatie. De indexering op de belastingen heeft een totaal effect van 6 200.000.
Voorgesteld wordt 6 18.000 in te zetten te dekking van de lagere opbrengst van de hondenbelasting.
Met het bovenstaande voorstel is structureel dekking gevonden voor de lagere opbrengst van de hondenbelasting van
190.000 euro.
We verzoeken u het bovenstaande te betrekken in uw beraadslaging.
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