
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt: 4

Onderwerp: Hondenbeleid in de kernen: evaluatie en actualisatie visie

Datum: 13 oktober 2020

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1145

Informant: P. Nieuwland
p.nieuwland@dalfsen.nl
(0529) 488 237

Voorstel:
Uw raad wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de notitie “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie”.
en de geactualiseerde visie inzake Hondenbeleid in de Kernen vast te stellen.

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de uitvoering van het   
hondenbeleid te continueren, met inachtneming van de geactualiseerde visie en de adviezen 
uit de evaluatie totdat de omgevingsvisie is vastgesteld.



                                                                       

Inleiding: 
Het hondenbeleid is beschreven in de notitie “Hondenbeleid in de Kernen (2017-2020)”. De periode 
van deze notitie loopt af en wordt daarom geëvalueerd. Dit leidt tot een geactualiseerde visie en een 
overzicht met aandachtspunten voor de uitvoering. Daarnaast is onderzocht op welke wijze de 
visie kan worden geïntegreerd in de omgevingsvisie en –programma’s.   

Het huidige hondenbeleid is door het vorige College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld en 
niet bekrachtigd door de Gemeenteraad. De huidige evaluatie wordt nu aangegrepen om uw 
Gemeenteraad alsnog de visie van het hondenbeleid vast te laten stellen.

In dit raadsvoorstel staan de highlights uit de rapportage “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en 
actualisatie visie”. Het rapport bestaat uit een evaluatie (deel 1) en een visie (deel 2) en is als bijlage 
bijgevoegd.       

Argumenten:
1.1 De rapportage “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie” evalueert het 

hondenbeleid 2017-2020. 

De looptijd van het huidige plan is ten einde en is geëvalueerd. Hierbij is gebruikt gemaakt van het 
principe van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).  

Voor de evaluatie gekeken naar de gerealiseerde acties uit hondenbeleid 2017-2020, meldingen van 
inwoners, resultaten van de inwoners enquête uit 2019, ervaringen van betrokken ambtenaren en het 
huidige beheer en onderhoud. De belangrijkste conclusies en aandachtspunten zijn: 

 De focus in de beleidsperiode 2017-2020 heeft gelegen op: 
o Instandhouding en optimalisatie hondenvoorzieningen 
o Aanleg hondenvoorzieningen in nieuwbouwijken
o Afhandelen meldingen/klachten en vragen 
o Handhaving van de regels

 Het netwerk van hondenvoorzieningen (verdeling en aantal hondentoiletten en 
hondenlosloopgebieden) is geoptimaliseerd. De aandacht gaat nu uit naar het in stand 
houden van dit netwerk.

 De inzet van handhaving is opgeschaald. De aandacht gaat nu uit naar het zo optimaal 
mogelijk inzetten van handhaving. 

 Er blijft aandacht nodig voor goede voorlichting en communicatie over het beleid, het gebruik 
van de voorzieningen en de spelregels. 

 Het beheer en onderhoud van de hondenvoorzieningen wordt uitgevoerd volgens het 
Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan wordt in 2021 geactualiseerd. 

 Het is belangrijk om hondenbezitter te blijven wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid m.b.t. 
aanlijnplicht, opruimplicht en  het onder controle hebben van hun hond. Hierdoor kan  
iedereen genieten van een poepvrije, schone en prettige leefomgeving.

 Het huidige hondenbeleid draagt bij aan de ambities van uw raad zoals beschreven in uw 
bestuursprogramma de Kleurrijke Kubus.

De evaluatie is uitgewerkt in deel 1 van de rapportage. 



                                                                       

1.2 De rapportage “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie” actualiseert de 
bestaande visie.

De conclusie is dat er geen koerswijziging nodig is met betrekking tot de bestaande visie. Wel kan de 
visie ge-updatet worden, omdat de genoemde optimalisatie van de voorzieningen en inzet van extra 
handhaving gerealiseerd zijn.

De geactualiseerde visie luidt: 

Het in stand houden van de hondenvoorzieningen, verbeteren communicatie, inzet handhaving en 
eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners waardoor eenieder kan genieten van een schone en 
poepvrije woonomgeving. 

Dit gebeurt aan de hand van de 5V-strategie: 
 Voorlichting: Het brengen van de informatievoorziening over hondenbeleid op een                

                                 positieve manier
 Voorzieningen: Het bieden van een netwerk goede en duurzame hondenpoepvoorzieningen
 Verbaliseren: Handhaving is gericht op attenderen opruimplicht en gevaarlijke situaties en 

                                 beboeten waar nodig
 Verantwoording: Een positief gevoerd hondenbeleid draagt bij aan het verantwoordelijkheids-

                                 gevoel van de hondenbezitter
 Volharden: Aandacht voor hondenbeleid moet structureel zijn

De visie is uitgewerkt in deel 2 van de rapportage.

1.3 De rapportage “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en visie” geeft kaders voor de 
omgevingsvisie en –programma’s.

In het rapport is onderzocht op welke wijze de visie op het hondenbeleid kan worden geïntegreerd in 
de omgevingsvisie en – programma.  Dit is uitgewerkt in een voorbereidende paragraaf met 
aanbevelingen voor integratie. Deze adviezen worden integraal afgewogen bij de totstandkoming van 
de Omgevingsvisie en -programma’s. 

De kaders zijn uitgewerkt in deel 2 van de rapportage.  

2.1 De aanpassingen aan de visie bevatten geen koerswijzigingen.  
De visie op het hondenbeleid blijft nagenoeg hetzelfde. Dit geeft de mogelijkheid om het college van 
burgemeester en wethouders opdracht te geven de uitvoering van het hondenbeleid te continueren.  
Wel is het van belang om bij de uitvoering van het beleid rekening te houden met de aangepaste visie 
en de aandachtspunten uit de evaluatie.

2.2  de hoofdlijnen uit het hondenbeleid worden opgenomen in de Omgevingsvisie.
De acties en maatregelen die voortvloeien uit het beleid krijgen een plek in Omgevingsplannen en/of 
Uitvoeringsprogramma’s.

Kanttekeningen
Risico van overlast voor voorbijgangers hondenlosloopterreinen
Door in te stemmen met de geactualiseerde visie wordt besloten om de huidige voorzieningen in stand 
te houden. Dit betekent dat losloopterreinen niet worden omheind. Het risico hiervan is dat loslopende 
honden overlast kunnen geven aan voorbijgangers. Dit risico is te beheersen door gebruikers duidelijk 
te informeren over de spelregels van het gebruik van het terrein. Dit kan door gebruikers te informeren 
via bijvoorbeeld berichten in KernPUNTEN, de website, informatie bij innen hondenbelasting en 
incidentele controle ter plekke.



                                                                       

Alternatieven:
Er is geen aanleiding om alternatieven te noemen aangezien uit de evaluatie blijkt dat er geen 
aanleiding is tot koerswijzigingen.

Duurzaamheid:
Er wordt een netwerk geboden van goede een duurzame hondenpoepvoorzieningen. Hondenbezitters 
en niet-hondenbezitters kunnen op een prettige manier met elkaar in de openbare ruimte samen zijn. 

Financiële consequenties:
De geactualiseerde visie wordt gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. Het beheer van de 
hondenvoorzieningen wordt meegenomen bij de actualisatie van het IBOR (2021). In de 
raadsvergadering van 25 juni 2020 is besloten om hondenbelasting te blijven innen. De opbrengst van 
de hondenbelasting is niet gebonden aan het hondenbeleid en wordt verder niet behandeld in dit 
voorstel.

Communicatie:
Inwoners worden via KernPUNTEN, de gemeentelijke website en social media geïnformeerd over het 
hondenbeleid. Daarnaast worden hondenbezitters per brief geïnformeerd over de belangrijkste 
uitkomsten voor hondenbezitters. Daarnaast wordt er in 2021 weer een enquête gehouden over 
hondenpoep.

Vervolg:
Na vaststelling door uw Gemeenteraad wordt de uitvoering van het hondenbeleid voortgezet met 
inachtneming van de aandachtspunten uit de evaluatie en de geactualiseerde visie. Het beheer van 
de voorzieningen (hondentoiletten en hondenlosloopgebieden) wordt gecontinueerd binnen de kaders 
van het IBOR die in 2021 geactualiseerd wordt. De hoofdlijnen uit het hondenbeleid worden 
opgenomen in de Omgevingsvisie. De acties en maatregelen die voortvloeien uit het beleid krijgen 
een plek in Omgevingsplannen en/of Uitvoeringsprogramma’s

Bijlagen:

1. Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie
2. Bijlage 1 Enquête hondenbeleid 2019
3. Bijlage 2 Kaarten hondenvoorzieningen
4. Bijlage 3 Meldingen inwoners

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020, nummer 1145;

Overwegende dat de looptijd van het huidige hondenbeleid dit jaar ten einde loopt;

Gelet op het feit dat het huidige hondenbeleid is geëvalueerd;

Gezien het feit dat het vaststellen van de visie kaders biedt voor de omgevingsvisie en handvaten 
geeft voor de uitvoering van het beleid;

 

 

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de notitie “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie” en 
de geactualiseerde visie inzake Hondenbeleid in de Kernen vast te stellen.

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de uitvoering van het 
hondenbeleid te continueren, met inachtneming van de geactualiseerde visie en de adviezen 
uit de evaluatie totdat de omgevingsvisie is vastgesteld.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 november 
2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


