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Motie 

t De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 28 januari 2013 V /v-

Constaterend dat 

-Het besluit tot invoering van een hondenpenning tot op heden nog geen oplossing heeft geboden 
voor de zgn. "zorghonden"; 

-Het besluit ook niet lijkt te kunnen voorzien in de problematiek rondom honden die tijdelijk in Den 
Helder verblijven; 

-Bij het aanschrijven van de Helderse bevolking tot op heden slechts 120 nieuwe registraties zijn bij 
gekomen en dit niet de kosten van een handhaver (reeds aangesteld) en de kosten van de penning 
op zichzelf rechtvaardigt; 

Overwegende dat 

-Er inmiddels jurisprudentie is over het innen van hondenbelasting als onderdeel van de algemene 
lokale heffingen, waarbij is vastgesteld dat er rechtsongelijkheid optreedt als men hondenbezitters 
extra belast zonder dat sprake is van een doelbelasting; 

-in Den Helder de opbrengst van de hondenbelasting wordt toegevoegd aan de algemene middelen 

-Registratie van honden waarvoor uiteindelijk geen hondenbetasting kan of mag worden geïnd niet 
zinvol lijkt; 

Draagt het college op 

-Niet over te gaan tot het invoeren van een hondenpenning 

En gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting 

Naar ons idee is het beter "ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald" 
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Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 maart 2013 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij deett mee dat hij de heer Schilt vervangt wegens 
diens verplichtingen voor zijn werk. 

Verder meldt hij dat de agendacommissie heeft besloten dat vanaf heden de termijnplanning en de besluitenlijst 
niet meer op de agenda staan. Deze documenten zijn wei terug te vinden bij de betreffende vergaderingen op 
het raadsinformatiesysteem. 

Wethouder Den Duik deelt mee dat het afgelopen kwartaal geen uitgaven zijn gedaan uit het frictiefonds. 

2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 

3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

Ter bespreking 

4. Bespreeknotitie hondenbelasting. 
Met de notitie heeft wethouder Den Duik beoogd de commissie te informeren. De commissie geeft aan dat de 
notitie duidelijk is. Tevens wordt geconstateerd dat de hondenbelasting per 1 januari 2014 wordt afgeschaft en 
dat de invoering van de hondenpenning niet meer doorgaat. 
Over de hondenbelasting voor het jaar 2013 verschilien de fracties van mening. Een aantal fracties 
(Christenunie, Behoorlijk Bestuur, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en GroenLinks) vinden dat over het 
jaar 2013 geen (of nog geen) belasting meer dient te worden geheven. De overig aanwezige fracties (de fractie 
van Trots is niet ter vergadering aanwezig) vinden dat de belasting over 2013 wél moet worden geheven en dat 
de bedragen dienen te worden terugbetaald op het moment dat blijkt dat de heffing onrechtmatig blijkt. 
De wethouder neemt kennis van deze standpunten. 

De fractie van de Christenunie geeft aan dat zij haar op 28 januari 2013 aangehouden motie met betrekking tot 
het niet invoeren van de hondenpenning op basis van de bespreking niet meer in stemming zal laten brengen. 

De fractie van de Stadspartij Den Helder zegt over haar op 28 januari 2013 aangehouden motie over het per 
direct afschaffen van de hondenbelasting dat zij het vervolgtraject hiervan nader in de fractie bespreekt. 

5. Terugkoppeling resultaten Ronde Tafel Gesprekken inzake Verbonden partijen. 
De commissie neemt kennis van de terugkoppeling en spreekt haar waardering uit voor de werkwijze van de 
wethouder. Wethouder Den Duik geeft aan dat zij op basis van de in de gespreksnotitie genoemde punten de 
Nota verbonden partijen zal actualiseren. De behandeling van deze nota wordt verplaatst van mei naar 
september 2013 (hiertoe komt een agenderingsvoorstel). 

In antwoord op vragen van de fractie van de W D zegt wethouder Den Duik dat de behandeling van de 
tussenrapportages van Zeestad (thans juni 2013) en Willemsoord (nog niet ingepland) naar voren worden 
geschoven. De exacte data van de behandelingen volgen nog. 

6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


