Hondenbelasting
Als je een hond hebt als huisdier betaal je in verschillende gemeenten hondenbelasting.

1 Heeft u een hond?
90%

(n=142)
84%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

15%

10%
1%
0%
Ja, één hond

Ja, meerdere honden

Nee

Toelichting
Nee



Ik heb tot voor enkele jaren wel altijd een hond gehad.
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Hondenbelasting is een heffing die door hondenbezitters betaald moet worden aan de
gemeente. De hondenbelasting is in Venlo veel hoger dan in veel andere Limburgse
gemeenten.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Het is aan de gemeente om te bepalen hoe hoog de
hondenbelasting in Venlo is – ongeacht welke
hondenbelasting andere gemeenten heffen”
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Even vooraf: ik vraag mij al tijden af waarom er geen kattenbelasting is. Daar
hebben meestal buren last van. Maar dit terzijde. Ik kan me voorstellen dat in een
stad de uitwerpselenoverlast veel groter is dan in een plattelandsgemeente.
Ik baal verschrikkelijk van de stront die overal ligt. Daarbij ondervind ik, als
hardloper, vaak hinder van deze bijt grage beesten. Moet er niks van hebben
Wat andere gemeenten heffen is hun zaak, en niet relevant voor de gemeente Velo.
Overigens ben ik van mening dat er ook kattenbelasting zou moeten worden
geheven!!
De noodzaak tot reguleren van hondenbezit en voorzieningen daarvoor kan per
gemeente erg verschillen (stad of dorp)
Maar ze mogen het alleen maar gebruiken voor zaken die daadwerkelijk met
honden te maken hebben
Maar zorg dan ook dat die belasting ten goede komt aan goede uitlaatplaatsen en
handhaven van de voorschriften door verscherpt toezicht.
Vervuiler betaald,wat er voor in gaat komt er achter weer uit,,stront,, het moest
nog duurder worden en verboden worden om meer als 2 honden te bezitten.wil je
er meer betaal je € 400,00 per beest.
Wel ook de hondenpaden schoonmaken. hie in de Klingerberg ligt heel veel poep op
de hondenpaden
Als ze er maar iets nuttigs mee doen, e. De hondenpoepâ€‹ er mee opruimen.
Het zou van goed bestuur getuigen indien de hondenbelasting ook voor een groot
deel besteed zou worden aan handhaving, opruimen van overlast en het aanleggen
van uitlaatvoorzieningen
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Ik vind belangrijk wat de gemeente doet met het geïnde geld. Want ik heb nog veel
last vd hondenpoep. Smerig die drollen en aanlijnen is belangrijk..
Wij vinden ook dat de gemeente niet alleen naar honden moet kijken maar ook naar
katten want die veroorzaken veel meer overlast.[uitwerpselen]
De gemeente laat ook hier weer inwoners van heierhoeve in de steek
Dit moet voor iedere Nederlander hetzelfde zijn. En....Katten veroorzaken veeeel
meer ongemak . Dus ook Kattenbelasting.
Gelijkheidsbeginsel.
Het moet niet uitmaken waar ik woon. En ook alleen besteden aan hond
gerelateerde onderwerpen. Dus géén melkkoe zijn...
Ik krijg vaak de indruk dat de belastingen worden gebruikt om andere gaten te
vullen. Hondenbelasting zou moeten zijn om iets aan de overlast van honden b.v
vuil te doen. Dit zou in elke gemeente het zelfde moeten zijn.
Zou landelijk bepaald moeten worden, en in Venlo zou het geld niet besteed
moeten worden aan gaten in de begroting.
Dit is een melk-koe voor de gemeente. Gaat in de gezamelijken pot, en we krijgen er
niets voor terug.
Dit zou landelijk vastgesteld moeten worden. Honden zorgen in elke gemeente voor
dezelfde overlast. Het moet geen melkkoe worden
Het is vreemd dat er verschil per gemeente is. Moet niks uitmaken waar je woont.
De gemeente Venlo mag er wel voor gaan zorgen dat als hondenbezitters de poep
op ruimen deze ook ergens in kwijt kunnen. Heb daar zelf veel moeite mee om een
vuilnisbak te vinden als ik aan het wandelen ben. Voor mij is het ook niet prettig om
met het zakje helemaal naar huis of de stad te moeten lopen. Wel eisen dat we het
opruimen maar geen voorzieningen van de gemeente op de zakjes te deponeren.
Wel eisen maar geen verplichting vd gemeente ertegenover. Mogelijkheden zoeken
om zakjes in kwijt te kunnen die misschien hufterproof zijn, want daarom staan de
vuilnisbakken er misschien niet meer.
Het moet overal dezelfde prijs zijn en voor iedereen want ik ken er genoeg die niet
betalen. Maar ook voor degene die een uitkering hebben dezelfde prijs dat zou het
eerlijkste zijbalk
Ik vind de hondenbelasting grote onzin en puur een melkkoe voor de gemeente. Het
geld wordt niet besteed aan de hondgerelateerde zaken, althans ik zie het niet
terug, en dit is ook uit onderzoek gebleken. Als de gemeente dit blijft handhaven
dan dient er ook o.a. kattenbelasting te komen, deze veroorzaken veelal meer
overlast dan honden.
Is moeilijk te bepalen. Dit is nu eenmaal de regelgeving. Het is wel belangrijk dat de
inkomsten juist worden geïnvesteerd. Het lijkt er nu op dat het gemakkelijk geld
incasseren is. Dat is niet de bedoeling en dan zou het verlaagd moeten worden.
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2.1 Waarom bent u het (zeer) eens met de stelling?
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Aanleg faciliteiten moet kostendekkend zijn
Anders blijft de stront liggen
Burgers kunnen bezwaren maken door druk op de raad uit te oefenen.
De antwoorden die u mij ter keuze voorlegt, sluiten niet aan op het antwoord in de vorige vraag.
De gemeente mag wat mij betreft al naar gelang de omstandigheden zelf de hoogte van de
belasting bepalen, terwijl buurgemeenten een andere hoogte mogen vaststellen. Dat huisdieren
al duur genoeg zouden zijn kan geen reden zijn om de gemeente de bevoegdheid af te nemen
zelf de hoogte van de belasting te bepalen, ongeacht wat andere gemeenten doen.
Eens met de stelling dat iedere gemeente zelf moet kunnen bepalen. Oneens omdat
hondenbelasting een verkapte algemene belasting is die nauwelijks ten goede komt aan de
bestrijding van poepoverlast
Er is ook veel vervuiling en overlast door honden(eigenaren)
Ga er vanuit dat dit de kosten voor de gemeente dekt
Gem. Venlo betaalt ook de voorziening. Dus mogen zij de tarieven bepalen. Doet het
bedrijfsleven ook op die manier.
Gemeente bepaald belastingen
Het is democrarisch in handen van onze gemeente gegeven
Het zal per gemeente verschillen hoeveel honden er wonen en wat voor voorzieningen er nodig
zijn. Daarom zou elke gemeente dit zelf moeten bepalen.
Honden geven veel overlast voor anderen. Hier mag best flink voor worden betaald door
hondenbezitters.
Honden zijn een overlast voor niet hondenbezitters
Hondenbelasting kan niet hoog genoeg zijn. De binnenstad ligt vol stront.
Iedere gemeente heeft z'n eigen prioriteiten, dus moeten ook die keuzes vrij gemaakt moeten
worden
Iedere honden bezitter moet voor de faciliteiten die er voor de honden zijn betalen, maar ik vind
dat dit ook moet gelden voor katten of paarden de op de openbare weg komen. en hier hun
uitlaatsels achter laten
Kosten zijn overal anders
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Lokaal beleid voeren hierop.
Mag de gemeente zelf weten, maar wel heel graag de hondenuitlaatplaatsen op afgesloten
veldjes... Geen openbare hondenuitlaatplaatsen waar wandelpaden doorheen lopen. Daar stinkt
het, en ligt de stront op de paden... wat een smeerlapperij
Mogelijk nog niet duurgenoeg. Hondenbezitsters zijn echte vervuilers met het achterlaten van de
hondenuitwerpselen.
Omdat de onderhoudskosten per gemeente kunnen verschillen
Poep maken moet betaald worden
Ten eerste krijgen we als zondebezitter er niets voor terug, moet wel betalen en waar ik alles
netjes opruim is het een grote puinhoop van zwerfafval en achtergelaten blikjes en eten resten
die op geen enkele manier door Venlo worden opgeruimd
Veel hondenbezitters creëren overlast: niet opruimen van hondenpoep en de hond laten plassen
tegen andermans haagjes en gevels. Misschien ook een een reclamecampagne? Dat
hondenbezitters elkaar daar ook op attent maken. Natuurlijk zijn er ook vele (meer)
hondenbezitters die er goed mee omgaan!
Veel overlast in grote steden meer werk
Verschil in infrastructuur
Vraagstelling klopt niet. Gaat uit van feit dat iemand het niet eens is met voorgaande stelling
Wellicht is Venlo duurder uit wat faciliteiten voor hondenbezitters betreft dan andere
gemeenten.
Zie de toelichting hierboven
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Als dan voor iedereen en 1prijs door heel Nederland
Belasting en kosten moeten in evenwicht blijven
Ben voor een uniform beleid, dat geld voor alle Nederlandse gemeenten. Moet geen extra geld
zijn voor de gemeentekas en ingezet worden voor overlast van hondenpoep.
Betalen oké, maar niet hoger dan gemiddelde.
De hondenbelasting hoort overal gelijk te zijn
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Een hond is een hond in welke gemeente dan ook, dus hier kunnen gewoon geen andere prijzen
worden gerekend.
Een kattenbezitter of paardenbeziter betalen ggen belasting waarom dan wel de hondenbezitter
want met t geld wordt niks voor honden gedaan
Er zijn gemeenten waar je geen hondenbelasting betaald en hondenpaden enz. beter
bijgehouden worden.
Geld wordt niet gebruikt voor hondenbezitters
Geld wordt voor andere doeleinden gebruikt.
Gemeente ruimt niets op
Gemeente venlo doet niets daarom te duur
Het is puur een melkkoe, en er wordt niets voor honden gedaan. Hef dan ook belasting op
andere (grotere) huisdieren.
Het moet landelijk de zelfde belasting zijn.
Hondenpoep word nergens opgeruimd is een verkapte manier om burger geld uit de zakken te
kloppen
Ik vind dat er een uniform hondenbelasting tarief moet komen.
Ik vind dat ze hondenbelasting af moeten schaffen en dat hondenbezitters een hufterboete
horen te krijgen als ze de poep van hun hond niet opruimen. Ik heb ook meer last van katten die
ongevraagd in mijn tuin poepen.
In geheel nederland gelijk
Katten schijten in mijn tuin waarom geen katten belasting?
Katten zijn ook gratis
Landelijke richtlijnen opstellen
Met dit geld worden andere gaten gevuld
Omdat de inkomsten uit deze heffing ook voor andere thema's worden aangewend.
Ook voor honden uitlaatveldjes.
Overal hetzelfde bedrag vragen
Overal hetzelfde. Dat men betaald vòor het opruimen is een fabeltje want dat gebeurt praktisch
niet.
Paardepoep op straat
Poep wordt niet opgeruimd
Ruimde ze daar maar meer hondenpoep mee op!!!
STELLING KLOPT NIET! vraag 7 en 7.1 komen niet overeen met elkaar! Ik ben het eens met de
stelling.
Vele gemeente in nederland hebben geen hondebelasting.
Zelf opruimen en dan toch nog belasting betalen om het op te ruimen ?????? Waar is de
belasting dan voor ?
Zie vorige toelichting
Zoals meerdere gemeentelijke belastingen is het onjuist dat dit per gemeente verschilt.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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