
Geachte heer/mevrouw, 

Wij willen graag onze zienswijze indienen op agendapunt 5 (Hondenbeleid in de kernen: 
evaluatie en actualisatie visie (RvL)) van de openbare raadsvergadering welke op maandag 
23 november 2020 plaatsvindt. Omdat voor dit agendapunt geen spreekrecht mogelijk is 
willen we graag op deze wijze ons standpunt kenbaar maken zodat de raad een wijs besluit 
zal nemen. 

Het verbaast ons dat er nog steeds hondenbelasting wordt geheven in het buitengebied van 
gemeente Dalfsen en dat de raad voornemens is om dit voort te zetten. 

Wat is de reden dat er voor het bezit van een hond in het buitengebied belasting wordt 
geheven? Honden uit het buitengebied geven geen overlast qua uitwerpselen voor andere 
inwoners van de gemeente. Eigenaren laten hun hond zijn/haar behoefte doen op eigen erf. 
Hierdoor hoeft de gemeente geen voorzieningen te treffen en dus geen kosten te maken. 
Zodoende hoeven er ook geen tegeninkomsten te worden bewerkstelligd. Met de huidige 
regelgeving (innen van hondenbelasting) zijn er voor gemeente Dalfsen vanuit het 
buitengebied inkomsten welke rechtstreeks naar de kernen vloeien voor realisatie van 
hondenuitlaat en -poep gelegenheden. De naam "Hondenbeleid in de kernen" zegt al genoeg. 
De inhoud gaat ook alleen over de kernen en niet over het buitengebied.  

Mocht de raad toch tot de beslissing komen dat ook in het buitengebied hondenbelasting moet 
worden geheven, willen wij aangeven dat er dan besluit wordt genomen betreffende een 
maatregel waar al jarenlang vanuit het buitengebied veel weerstand tegen is. Er wordt dan 
door de raad wederom niet geluisterd naar onvrede welke heerst in het buitengebied 
betreffende hondenbelasting. 

Mocht er ondanks alle weerstand hondenbelasting in het buitengebied in stand blijven kies er 
dan ook voor om de inkomsten vanuit het buitengebied transparant te maken en deze 
inkomsten terug te laten vloeien naar het buitengebied. Het betreft een ongebonden heffing 
dus het kan worden aangewend voor zaken in het buitengebied anders dan voorzieningen 
voor honden, denk aan veel beter onderhoud aan wegen. 

Afsluitend willen we aangeven dat het ons bevreemdt dat ondanks de huidige COVID-19 
maatregelen een fysieke controle wordt uitgevoerd op het bezit van een hond. Om de 
verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen is het van belang dat er zo weinig 
mogelijk huisbezoek plaatsvindt, dus geen controleur aan huis en/of op het erf. Gemeenteraad 
pak jullie verantwoordelijkheid. 

We wensen de raad een wijs besluit toe. 

Met hartelijke groeten, 

Bestuur Plaatselijkbelang Hessum Vennenberg Rechteren 


