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De uitgesproken tekst geldt. 
Raadsvergadering 12072022 
 
Agendapunt 8: Voorjaarsnota 2022 
 
Voorzitter, 

 
Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vraag. Eigenlijk hebben wij niet zo bijzonder veel op 
te merken met betrekking tot de voorjaarsnota. De voornemens zijn eigenlijk bekend en de financiële 
vertaling en mogelijke keuzes komen pas aan de orde bij de Begroting 2023. Vooropgesteld dat de 
situatie in de komende tijd niet drastisch veranderd. Wat dat betreft hebben wij te maken met de 
geldende dagprijzen. 
 
Als het gaat om de heffing van hondenbelasting ligt dat wat anders. Al vanaf 2018 wordt daar op 
momenten over gepraat in deze raad. Ik kan mij herinneren dat DMP in 2018, volgens mij bij monde 
van iemand die toch wel sprekend leek op de huidige wethouder Financiën, dat DMP voor de 
afschaffing van de hondenbelasting was  als er geen sprake meer zou zijn van overlast door honden. 
 
In 2019 waren er een aantal partijen, DMP, VVD en HE die een motie indienden over de 
kostendekkendheid van de hondenbelasting in plaats van extra geld voor algemene doeleinden. Voor 
DMP volgens mij weer, dezelfde woordvoerder als in 2018, u weet wel, de man die mij zo bekend 
voor komt. Deze motie is toen unaniem aangenomen. Het resultaat, nihil. Daar is door de vorige 
portefeuillehouder op geen enkele wijze invulling aan gegeven. 
 
Voorzitter, wij zijn dat gedoe spuugzat. Sinds 2018 maken wij ons sterk voor de afschaffing van de 
hondenbelasting Wij vinden het niet eerlijk dat je in Nederland talloze soorten huisdieren mag houden, 
er mee over straat mag wandelen, in het park zitten, verzin het maar. Of het een koe is, een paard, of 
een geit. Maakt niets uit, alleen de eigenaar van een hond moet betalen. Daarom komen wij, wederom 
met een motie en kunnen partijen laten zien wat zij er van vinden en waarmaken wat zij al jaren vragen 
en nog nimmer gekregen hebben. Kort gesteld: Afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 1-
1-2023.  
 
Tenslotte, het toekomstig financieel perspectief voor de realisatie van het IHP baart ons meer dan grote 
zorgen. Als je alleen al kijkt naar de prijsontwikkeling in het afgelopen half jaar, dan vrezen wij dat 
met het nu genoemde jaarlijkse budget van 280k er de komende tien jaar helemaal niets meer gebeurd. 
Ergo, graag zodanig aanpassen dat nieuwbouw of verbouw van scholen in de nabije toekomst een reële 
droom is en  geen sprookje. 
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