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Hondenbelasting en hondenu itlaatterreinen

Voorstel

In te stemmen met de concept antwoordbrief over de hondenbelasting en
hondenu itlaatterreinen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft een e-mail ontvangen waarin een inwonervragen stelt over de
besteding van de hondenbelasting. Zij attendeert ons erop dat veel hondenbezitters zich
niet houden aan de opruimplicht. Zij doet daarbij de suggestie dat omheinde
hondenuitlaatterreinen hiervoor een oplossing zouden kunnen zijn.

In de gemeenteraad van 29 mei 2019 zijn omheinde ravotterreinen aan de orde gekomen
naar aanleiding van een ingediende motie die vraagt om in meerdere wijken omheinde
ravotterreinen te realiseren. Deze motie is echter niet aanvaard. Er worden nog te veel
mogelijke bezwaren gezien, deze hebben onder andere te maken met het draagvlak onder
buurtbewoners maar ook met hygiëne. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om
een proef met een omheind ravotterrein te realiseren in de wijk Boshoven.

Beoogd effect/doel

Antwoord geven op de vragen en opmerkingen

Argumenten

Zie concept antwoordbrief
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Antwoord geven op de binnengekomen e-mail conform bijgaande conceptbrief

Overleg gevoerd met

Intern:

Openbaar gebied: Peter Claassen
Openbaar gebied: Frank van Kruijsdijk
Openbaar gebied: Wil op't Roodt
VTH: Alwin Snijders
Financiën : Harold Schoenmakers

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Concept antwoordbrief
Binnen gekomen hrief
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