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Onderwerp: invoering hondenpenning 

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

B. een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de financiering van de aanschaf en verzending van de 
hondenpenningen en hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen. 

Publiekssamenvatting 
De verordening hondenbelasting wordt gewijzigd door het toevoegen van een tweetal artikelen over het dragen 
van een penning door de geregistreerde honden. 

Inleiding 
Tijdens de behandeling van de kadernota 2012 op 6 juni 2011 heeft uw Raad het college opdracht gegegeven 
een hondenpenning in te voeren. Hiertoe hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het 
wederom in voeren van een hondenpenning. 

Artikel 226 van de Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om hondenbelasting te heffen. 
Hiertoe dient elke gemeente een heffingsverordening vast te stellen. Van de 418 gemeenten in Nederland 
heffen er 296 hondenbelasting. Jaarlijks schaffen 2 a 3 gemeenten hondenbelasting af en voert een zelfde 
aantal deze ook weer in. 
Een aantal van deze 296 gemeenten heeft bij de hondenbelasting ook een penning ingevoerd omdat men meer 
controle nodig achtte. 
o.a. Haarlem, Oss, Woensdrecht, Deventer, Gorkum, Vaals. Ook hier zijn er jaarlijks een aantal die dit weer 
afschaffen omdat het geen voordelen bood, zoals Utrecht 2010 en Almere in 2011. 

Teneinde hondenbezitters te verplichten hun hond een door de gemeente ter beschikking te stellen penning te 
dragen, dient het concept-besluit tot wijziging van de verordening hondenbelasting door Uw Raad te worden 
vastgesteld. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het dragen van een penning wordt een bijdrage geleverd aan de verbeterde controle op het aantal 
geregistreerde honden binnen de gemeente. Hef extra geld dat dit gaat opleveren zal worden aangewend voor 
het treffen van extra voorzieningen ten behoeve van de honden en handhaving van het hondenuitlaatbeleid in 
Den Helder. De penning zal gratis worden verstrekt. 

Kader 

Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, artikel 226 

Argumenten 
In de Raadsvergadering van 6 juni 2011 heeft u bij het vaststellen van de kadernota 2012 tot invoering van een 
hondenpenning besloten. In de afgelopen maanden hebben wij hiertoe onderzoek gedaan naar meest efficiënte 
manier om deze penning in te voeren. 
Voor de controle op het aantal geregistreerde honden zal de bestaande controle binnen de formatie van PBZ 
samenwerking starten met de afdeling W H , Hierbij kan de bestaande huis aan huis controle worden 
gecombineerd met controle op straat. 
Daarnaast is het voor een doelmatige controle van al dan niet geregistreerde honden noodzakelijk om ook een 
bepaling hiertoe op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiertoe zal deze toevoeging 
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worden meegenomen bij de eerstkomende wijziging van de APV, die naar verwachting in het tweede kwartaal 
aan Uw Raad zal worden aangeboden. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het registreren van eigenaren van honden ten behoeve van de administratie van belastingen. 
Een hondenpenning dient als bewijs dat de bezitter van een hond bij de gemeente staat geregistreerd in de 
hondenbelasting. Het is uiteraard geen bewijs van betaling. Betaling vindt eerst plaats na de ontvangst van de 
gecombineerde aanslag eind februari van elk jaar en is bij het gebruik maken van automatische incasso eerst in 
december van elk jaar volledig afgerond. 

Financiële consequenties 
De financiële gevolgen van het invoeren van een hondenpenning zijn voor 2012 als volgt: 
Aanschaf van penningen, sluitringen en verpakkingsmateriaal, € 7.000 
Inpakken en verzenden hiervan: € 3.000 
Deze invoeringskosten kunnen worden gedekt uit de eerste verwachte meeropbrengst als gevolg van het 
registereren van meer honden ten behoeve van de hondenbelasting. Bij een kostenpost van € 10.000 zijn 
tenminste 125 nieuw te registreren honden noodzakelijk. De extra administratieve werkzaamheden van deze 
genummerde penningen bestaan uit het registreren van de genummerde penningen, verzenden, terugvorderen, 
nieuwe verzenden tegen betaling, etc. 
De verdere meeropbrengst kan daarna worden gebruikt voor het treffen van de eerder genoemde voorzieningen 
zoals uitlaatplekken, afvalbakken enz. en handhaving van het hondenuitlaatbeleid. 

Communicatie 
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgevingen en de centrale regeling op 
www.overheid.nl en is opgenomen in het losbladige register van verordeningen. 

Realisatie 
De penningen worden in de loop van 2012 verzonden. 
Evaluatie zal plaats vinden eind derde kwartaal 2013. 
Dit voorstel is tot stand gekomen in overleg met de afdeling W H en de financiële adviseur van het Concern. 

Den Helder, 9 oktober 2012 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

rgemeester f burgemeester 
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