
Groningen, 3 juni 2020 
 
Inspreeknotitie Hondenbelasting, weg ermee! In stad en gemeente Groningen 
 
 
Geachte commissie, geachte raad, geacht college, 
 
‘Hondenbelasting weg ermee’ heeft ingesproken bij de begrotingsbehandeling 2020. De begroting 
werd toen vastgesteld inclusief hondenbelasting. Onze actiegroep had een petitie gestart die toen al 
door zóveel mensen ondertekend was, dat we besloten door te gaan, d.w.z. te blijven insteken op 
algehele afschaffing van de hondenbelasting in onze gemeente. De teller staat momenteel op ruim 
5200 handtekeningen.  
 
In deze vergadering gaat het over de bij de begrotingsbehandeling aangenomen motie van 100% 
Groningen om de minima te ontzien en hun volledige kwijtschelding te verlenen van de 
hondenbelasting. Dit vinden we een eerste stap in de goede richting. Want realiseer u dat er nogal wat 
mensen zijn die nét boven die minimumgrens zitten en voor wie de hondenbelasting ook nauwelijks op 
te brengen is. De eisen voor kwijtschelding zijn heel streng. Deze stap is dus wat ons betreft slechts 
een pleister op de wonde. 
 
Uit de gesprekken die we in februari-maart van dit jaar hebben gevoerd met vertegenwoordigers van 
bijna alle politieke partijen, hebben we de indruk gekregen dat vrijwel alle partijen, met enige variatie, 
vóór afschaffing van de hondenbelasting zijn. De hondenbelasting is een compleet achterhaalde 
belasting, die alleen dient om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Het kan toch niet zo zijn dat 
die last bij slechts een klein deel van de burgers wordt neergelegd! Die daar niets voor terugkrijgen!  
We hebben in alle gesprekken meegegeven: stap eens over je eigen schaduw heen, zet de tering 
naar de nering, stel je ambities bij; net als een gewone huishouding moet doen. 
 
We snappen ook dat de gevolgen van corona extra druk op de begroting leggen, maar het zou ook 
hiervoor onrechtvaardig zijn als de hondenbezitters meer belasting opgelegd krijgen dan de andere 
inwoners.  
Daarom houden we vast aan ons doel om tot algehele afschaffing van de hondenbelasting te komen 
met ingang van 2021, in één keer dan wel stapsgewijs. Gezien de gesprekken die we gevoerd 
hebben, moet dat met enige creativiteit gaan lukken. 
 
Dank u voor uw aandacht. 
 
Namens de groep Hondenbelasting weg ermee! 
Marianne Suurmeijer, Haren  
Michel Mooiman, Ten Boer 
 


