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Korte samenvatting:
In deze brief legt het college u drie scenario’s voor met betrekking tot de hondenbelasting, nl.
handhaven / afschaffen hondenbelasting / verminderen hondenbelasting. Het college is tot dusverre
uitgegaan van continuering in 2022 van de hondenbelasting in de huidige vorm. Als de raad de
hondenbelasting wil afschaffen (scenario 2) of verminderen (scenario 3) verzoekt het college u dit tot
uitdrukking te brengen in een motie waarin ook de benodigde structurele dekking is opgenomen.
Daarnaast informeert het college u over de motie ‘geen rechtvaardiging kenneltarief’. Als u besluit
tot continuering van de hondenbelasting in 2022, legt het college u conform het verzoek in het najaar
het voorstel voor om het kenneltarief met ingang van 1 januari 2022 te schrappen. Dit voorstel zal
deel uitmaken van het voorstel ‘Belastingtarieven 2022’.
Het college wil het invoeren van reclamebelasting opnieuw aan de orde stellen en heeft in deze brief
verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet, nl. invoering op 1 januari 2022 / besluitvorming in
2021 en invoering op 1 januari 2023 / gefaseerde invoering / uitstel besluitvorming over
reclamebelasting tot 2022. Het college is van mening dat de besluitvorming over de invoering van de
reclamebelasting moet worden uitgesteld tot 2022. Die argumentatie geldt, wat het college betreft,
ook voor het realiseren van een hogere opbrengst dan de ingeboekte 150 duizend euro.
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Het college legt voor zowel de hondenbelasting als de reclamebelasting een aantal scenario’s
voor. Via een motie moet de raad laten weten naar welk scenario de voorkeur uitgaat. In
deze meningsvormende sessie kunnen raadsleden met elkaar in gesprek gaan om zo te
bepalen welke scenario’s de voorkeur hebben.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
In geval van spreektijden: maximaal 4 minuten per fractie, college maximaal 16 minuten.
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