
 
 
 
 
Aan  : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum  : 17-03-2019 
Betreft  : Hondenbelasting 
 
Geacht college, 
 
Op de website van de gemeente Hengelo staat te lezen dat het geld wat binnenkomt van de 
hondenbelasting wordt gebruikt voor hondenwachten en voor de aanleg en onderhoud van 
openbaar groen.  

 

In navolging van de aankondiging met een voorstel te komen tot verlaging dan wel 
afschaffen van de hondenbelasting, heeft PVV Hengelo een aantal vragen. 

 

1. Zijn de controleurs in dienst van de gemeente? Zo nee, draagt de gemeente bij in de 
vergoeding die controleurs ontvangen? Zo ja, hoeveel is dit op jaarbasis? 
(Hierbij in acht nemend dat dit uitsluitend voor de werkzaamheden m.b.t. controle 
aanwezigheid honden in woningen betreft). 

2. We kennen allemaal de controleur van de gemeente, die aan de deur komt om te vragen 
of u in het bezit bent van 1 of meerdere honden.  
Mogen deze controles nog uitgevoerd worden, met de nieuwe wet op de privacy (AGV)? 
Zo ja, blijft de gemeente deze controles uitvoeren? 

3. Op de website van de gemeente wordt vermeld dat de inkomsten uit hondenbelasting,  
naast aanleg en onderhoud openbaar groen, ook ingezet worden voor de hondenwacht.  
Klopt het dat deze informatie achterhaald is en taken van de hondenwacht nu bij de 
boa’s is ondergebracht evenals de taken van de parkeerwacht? 

4. Welk percentage van de arbeidstijd van de boa’s wordt besteed aan taken die betrekking 
hebben op handhaving overlast honden?  

5. Wat zijn de jaarlijkse kosten aan salaris en administratieve kosten, die ten laste van de 
hondenbezitters gelegd worden?  

6. Hoeveel komt er jaarlijks binnen aan boetes, gerelateerd aan honden? (Poep niet 
opruimen, honden niet aangelijnd etc.) Graag specificatie boetes en aantal. 

7. De inkomsten uit de hondenbelasting worden o.a. voor aanleg en onderhoud openbaar 
groen gebruikt. Hoeveel van de inkomsten uit de hondenbelasting gaat naar aanleg en 
onderhoud openbaar groen per jaar?  

8. Wordt hieronder alleen de honden-uitlaatterreinen bedoeld of worden de inkomsten uit 
hondenbelasting ook gebruikt om openbaar groen, anders dan hondenuitlaat terreinen 
mee aangelegd en- of onderhouden?  



9. Op de website valt tevens te lezen, dat hondenpoep altijd en overal opgeruimd moet 
worden. Zijn hiermee hondenuitlaat terreinen niet gewoon openbaar groen? (Uitlaat- 
terreinen m.u.v. hondenspeelvelden). 

10. We zien steeds meer algemene afvalbakken met een stikker erop, waarmee aangegeven 
wordt deze ook voor hondenpoepzakjes te gebruiken. Daarnaast zijn de groene 
hondenafvalbakken schaars. Bent u het met de PVV eens dat de groene afvalbakken 
overbodig zijn geworden? 

 

 
 
In afwachting op de antwoorden van deze vragen,  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 


