
besprekende het raadsvoorstel ‘Gemeentebegroting 2021’

Constaterende dat:

 de gemeente Groningen hondenbelasting heft. 

Overwegende dat:
 in steeds meer gemeenten in Nederland de hondenbelasting wordt afgeschaft;
 het CBS begin 2020 heeft becijferd dat het percentage gemeenten die 

hondenbelasting heffen, is gedaald van 71 naar 54. 1

 het CBS begin dit jaar becijferde dat de gemeente Groningen een van de hoogste 
tarieven hondenbelasting van Nederland heft;

 Hondenbelasting geen doelbelasting is, maar wordt gebruikt voor algemene 
dekkingsmiddelen;

 er een structurele meevaller is ontstaan is door de hogere OZB inkomsten (door 
hogere WOZ);

 Inzet van de structureel hogere OZB opbrengst niet volledig wordt ingezet ter 
invulling van de hervorming Leniger/ flexibeler begroten en dat dit leidt tot een 
verslechtering van de ratio weerstandsvermogen vanaf 2021 met circa 0,4%.

Spreekt uit:
 Hondenbelasting op de langere termijn niet langer wenselijk te vinden.

 
En besluit:

I. Tot afschaffing van de heffing van hondenbelasting in de gemeente Groningen
II. Af te zien van vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

hondenbelasting 2021 en het Voorstel Belastingtarieven de besluitpunten IX en X 
daarop aan te passen.

III. De ‘Verordening hondenbelasting 2020’ van de gemeente Groningen van 13 
november 2019, nr. 6b, in te trekken per 1 januari 2021, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan.

IV. Het tekort dat ontstaat van per saldo € 879.0002 door het wegvallen van de vanaf 
2021 verwachte opbrengsten hondenbelasting wordt gedekt door de structureel 
hogere OZB opbrengst ad € 1.000.000 waarvan in de Ontwerpbegroting 2021 
wordt voorgesteld deze in te zetten ter gedeeltelijke invulling van de hervorming 
‘Leniger/ flexiber begroten’ ad  € 5.000.000 opgenomen in de begroting 2020;

V. Alle wijzigingen die hieruit voortvloeien in de Ontwerpbegroting 2021 aan te 
passen..
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1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/06/aantal-gemeenten-met-hondenbelasting-daalt-verder
2 De hondenbelasting levert in 2021 € 1.115.000 op. De bijbehorende kosten komen in 2021 uit op € 236.000. 
Afschaffing van de hondenbelasting levert daardoor per saldo een tekort op de gemeentebegroting op van € 
879.000. 


