Geachte heer Leegwater,
Maandag 30 september heb ik een onderhoud gehad met uw collega's dhr. Bruggeman
en mw. de Jong over een vraagstelling die ik graag beantwoord zou zien.
Na aanleiding van dit gesprek gaven zij aan dat ik mijn vraag nogmaals én beter bij u kon
neer leggen.
Het gaat over de hondenbelasting die mij een doorn in het oog is gezien vanuit het feit
dat er voor katten geen belasting hoeft worden geheven en waar ik en vele Dalfsenaren
met mij toch veel overlast van ondervinden.
Als hondenbezitter moet ik mijn hond registreren, hondenbelasting betalen en staat er
een fikse boete op van € 90.= voor het niet opruimen van de ontlasting en €140.= van het
niet bij je hebben van een opruimzakje.
Katten bevuilen mijn tuin door hun uitwerpselen tussen mijn planten te deponeren en
wie ruimt dit dan op (ik dus) en wie kan ik hier op aan spreken?
Ik ervaar overlast door andermans huisdier. De kat kan er niets aan doen; het volgt zijn
natuur maar het zijn de gemakzuchtige mensen die hier de oorzaak van zijn.
In de ochtend deur open en kat naar buiten en in de avond deur open en kat naar binnen
en overdag met het dier zichzelf maar zien te redden dus wordt mijn tuin de kattenbak.
Deze hondenbelasting stamt uit de 15e eeuw en wordt de blaftaks genoemd. Deze wet is
toentertijd ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden; zwerfhonden te beperken en van
dit geld werden de zogenaamde hondenmeppers betaalt. Toen waren er ook
hondentransporten met de hondenkar en werd er daarom ook transportbelasting
geheven. Nu wordt elke hond ingeënt, gesteriliseerd en zijn er geen hondenkarren meer
voor hondentransporten dus is deze wet overbodig geworden.
Deze gemeentewet, artikel 226, wordt alleen in stand gehouden omdat het zorgt voor
het 'verhogen' van de inkomsten van de gemeente, die deze belasting weer gebruikt
voor 'algemene middelen'.
Zijn de kosten die het hondenbezit voor de gemeente Dalfsen meebrengt van wezenlijke
betekenis voor het heffen van de hondenbelasting en is de hoogte van die belasting
afgestemd op die kosten??
Mijn pleidooi over deze hondenbelasting is dat ze niet meer van deze tijd is en dan ook
opgeheven zou moeten worden en dat er andere bronnen gezocht worden om deze
inkomsten die door hondenbelasting de gemeentekas vullen te verdelen over alle
Dalfsenaren.
Dit is in mijn ogen veel eerlijker dan om de hondenbezitters maar op te laten draaien voor
het verhogen van de gemeente inkomsten en kattenbezitters die buiten schot blijven.
Discriminatie omdat je een hond bezit en geen 'gemakshuisdier'.

Deze gemakshuisdieren die een ander tot last zijn en opzadelen met veel kosten om te
zorgen dat deze gemakshuisdieren niet de tuin ruïneren met graven en hun uitwerpselen
die ziektes kunnen veroorzaken en dan over de vieze stinkende lucht maar te zwijgen.
Het zou de gemeente Dalfsen sieren als ze in navolging van de gemeente Ommen,
Zwolle, Raalte en Meppel de 'blaftaks' met ingang van 2020 ook naar de eeuwige
jachtvelden zouden verwijzen.
(Zie bijgevoegde link).
https://www.destentor.nl/ommen/ommen-verwijst-blaftaks-naar-eeuwigejachtvelden~ad96fc3b/
Ik ga ervan uit dat ik mijn standpunt en mijn gestelde oplossing duidelijk heb
omschreven.
Graag zie ik een reactie van u tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Inwoner gemeente Dalfsen

