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Geachte raad, geacht college,  
 
In november 2019 stond Michel Mooiman hier voor u en heeft hij namens ‘Hondenbelasting, weg 
ermee!’ meer dan 4000 handtekeningen van de petitie tegen de hondenbelasting aan u overhandigd. 
Op dit moment zijn er meer dan 5300 handtekeningen. De laatste dagen loopt de teller weer hard op 
vanwege de miskleun die de gemeente denkt te moeten gaan invoeren bij de hondenbelasting.  
Ja, ik noem het een miskleun, want dat is het. De kenneltarieven worden met ruim 300% verhoogd 
om de minima een schamele 10 euro extra korting te kunnen geven op de hondenbelasting.  
 
De hondenbelasting in Groningen was al het hoogste van heel Nederland. De gemeente gaat 
opnieuw een record breken in deze hondenbelasting-tragedie.  
Ze gaat nu voor het hoogste kenneltarief!! 
Hoe is de raad van Groningen aan de wijsheid gekomen van de wantoestanden bij de fokkers in haar 
gemeente? 
Doordat de Partij van de Dieren de informatie van Rashondenwijzer heeft gekregen, een stichting die 
het importeren van ziekelijke honden uit verre landen (per vliegtuig nota bene!) promoot.  
Heeft de raad daarnaast ook informatie ingewonnen bij bijvoorbeeld de Dierenbescherming wat er 
gebeurt als men massaal dieren uit het buitenland haalt? Afgezien dat deze honden niet 
gesocialiseerd zijn en daardoor altijd gedragsproblemen zullen houden, brengt het ook een hoop 
ziektes mee die hier niet meer bestonden of überhaupt nooit zijn geweest.  
Beseft u wel dat daarmee de broodfok in Oost-Europa in stand wordt gehouden? Dat is toch niet wat 
de gemeente Groningen voor ogen heeft? 
 
Bovendien het is niet aan de gemeente om te bepalen of iemand voor een asielhond, een 
vuilnisbakkie of een rashond kiest. Dat is een vrije keuze, een grondrecht. 
 
Het merendeel van de raad heeft in november 2019 aangegeven de hondenbelasting een 
onrechtvaardige belasting te vinden en voorstander van de afschaffing te zijn. Dat zien we helaas niet 
terug in de motie van 24 juni. 
College, wees nu eens flink en verstop je niet langer achter allerlei flutargumenten om de knoop niet 
door te hoeven hakken. 
Het is momenteel een tijd van veranderingen. Een voorheen ‘Zwarte Piet’ die nu roetveeg-Piet is. 
Beelden van vroegere helden uit het Nederlands verleden die worden neergehaald.  
 
NU, is het tijd dat een moderne gemeente als Groningen, met een futuristisch gebouw als het Forum 
en een hyperloop in de achtertuin verandert.  
 
NU, is het tijd dat de hondenbelasting, … 
stammend uit een tijdperk van hondsdolheid en trekhonden …  
een compleet achterhaalde belasting uit 1807…  
wordt afgeschaft!!  
 
Dank u voor uw aandacht. 
 
Namens Hondenbelasting, weg ermee! 
Marianne Suurmeijer, Haren, en  
Michel Mooiman, Ten Boer 


