
Helder Onafhankelijk n r : A 

AMENDEMENT 

datum raadsvergadering: 

5 Iv tij) L.0 i}> 4 
aangenomen / verworpen / ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder in^eif^aaenng bijeen op woensdag 5 en 12 juni 2013; 
gelezen raadsvoorstel RV013.0061 betreffende het voorstel tot het vaststellen van de kadernota 
2014-2017, bij agendapunt 6; 

besluit: 

1. beslispunt 3a te schrappen uit het raadsvoorstel, en overige punten te hernoemen. 

2. per 1 januari 2014 de hondenbelasting af te schaffen. 

Namens fractie Helder Onafhankelijk! 

Mare Nihot 

Toelichting; 

Op 7 november 2012, heeft de meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen over de 
hondenbelasting. In deze motie werd aan het college de opdracht gegeven om een alternatieve 
dekking te zoeken voor de € 346.000. Het college komt niet verder dan de gemeenteraad mede te 
delen dat ze deze motie niet kunnen uitvoeren. 

Het gerechtshof van 's-Hertogenbosch heeft de gemeente Sittard-Geleen in een gerechtelijke 
uitspraak, in het ongelijk heeft gesteld om nog langer hondenbelasting te mogen heffen aan 
hondenbezitters binnen hun gemeente. De situatie van de gemeente Den Helder, gelijk is aan de 
situatie in Sittard-Geleen als het gaat om het heffing van de hondenbelasting. 

Ondanks het feit dat de gemeente Sittard-Geleen in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het 
gerechtshof van 's-Hertogenbosch, blijft de kans zeer groot dat de uitspraak van cassatie word 
afgewezen. 

Als de cassatie inderdaad word afgewezen zal dit ook gevolgen hebben voor de Heideree 
begroting. Het college dient dan alsnog € 346.000 te vinden binnen de begroting. 

Het nu af schaffen van de hondenbelasting, of afwachten tot december als de uitspraak van 
cassatie komt is om het even. Op dit moment beslissen om hoe dan ook de hondenbelasting af te 
schaffen, geeft het college meer tijd om opzoek te gaan naar de € 346.000 welke het college nu te 
kort komt in de begroting. 

www.helderonafhankelijk.nl 


