
gemeente 

Den Den Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 15 oktober 2012 

Besluit nummer : RB12.0180 

Onderwerp : Invoering hondenpenning 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0162 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 24 april 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
8 oktober 2012; 

A. vast te stellen de volgende wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 
2012; 

Artikel 1 

Toegevoegd worden de artikelen 9a en 9b en deze komen te luiden als volgt: 

Artikel 9 a Hondenpenning 
Voor elke hond waarvoor aangifte is gedaan wordt kosteloos een penning uitgereikt, die dient te worden 
ingeleverd bij beëindiging van de belastingplicht. 
Het model van deze penning wordt door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet 
bedoelde ambtenaar vastgesteld. 
Indien een uitgereikte penning verloren is, wordt op aanvraag van de belastingplichtige aan de in artikel 231, 
tweede lid, onderdeel b, genoemde gemeenteambtenaar, tegen betaling van € 5,— een nieuwe penning 
afgegeven. Bezitters van werkhonden, zoals blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden, 
kunnen zich kosteloos laten voorzien van een hondenpenning bij registratie in het daarvoor bestemde 
bestand.1 

Artikel 9 b Dragen penning 
De belastingplichtige is verplicht er voor te zorgen dat de in artikel 9 a bedoelde penning door de hond duidelijk 
zichtbaar wordt gedragen wanneer deze zich op de openbare weg bevindt. 
Het is verboden de penning aan anderen af te geven of in gebruik te geven of te doen dragen door een hond 
waarvoor geen aangifte is gedaan. 
Op eerste vordering van de daartoe bevoegde ambtenaren is de geleider van de hond verplicht hait te houden, 
teneinde bedoeide ambtenaren gelegenheid te geven tot controle. 

Artikel II 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 

B. een bedrag van € lO.OOO- beschikbaar te stellen voor de financiering van de aanschaf en verzending van 
de hondenpenningen en hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen; 

besluit: 

1 Amendement 9.1 van de fractie van de Christenunie. 
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Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 15 oktober 2012. 

voorzitter 
Koen Schuihng 

griffier 
mr. drs./M. Hui sman 

f ttMj IA* 
V 
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Amendement 
,;r::;i:ci!i.']ii!rii. / LTV. •iT'L.'ti .n^ri 

Betreffende: Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van hondenbelasting 2012. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 15 oktober 2012, 

Besluit: 

Artikel 9 a van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 
2012 aan te vullen met de volgende zinsnede: 

Bezitters van werkhonden, zoals blindengeleidehonden, politiehonden en hulphanden, kunnen zich 
kosteloos laten voorzien van een honden penning bij registratie in het daarvoor bestemde bestand. 

Toelichting: 

Werkhonden 2ijn vrijgesteld van het betalen van hondenbelasting. Om ongewenste situaties en 
controles te voorkomen moeten de2e honden kosteloos voorzien kunnen worden van een 
hondenpenning. 

De gemeente kan een oproep doen aan deze hondenbezitters om zich te melden bij de gemeente, 
zodat hun adresgegevens opgenomen kunnen worden in het 'hondenpennlngenbestand'. Controle 
door de gemeente op valse aangiften is vrij gemakkelijk: iedere 'werkhond' heeft, voor zover ons 
bekend, een (medisch) paspoort waarin staat wat voor soort 'werkhond' het is. Aan de hand van het 
medisch paspoort Is dan ook vast te stellen of deze hondenbezitter een hondenpenning mag 
ontvangen. 

Namens de fracties van 
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