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Samenvatting 
 

Hondenpoep; de grootste kleine ergernis. Zo ook in Losser. Derhalve komen er steeds meer vragen 

en klachten vanuit de inwoners m.b.t. honden(poep)overlast en hondenbelasting. De gemeenteraad 

heeft er voor gekozen om de hondenbelasting in stand te houden en de opbrengst hiervan volledig 

dan wel gedeeltelijk in te zetten om overlast tegen te gaan en dit verder uit te werken in een 

hondenbeleidsplan.  

 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie met betrekking tot 

hondenbelasting, de geldende beleidskaders, de bestaande voorzieningen en honden(poep)overlast 

per dorpskern. Tevens zijn de resultaten van de burgerparticipatie opgenomen. Per dorpskern is 

geïnventariseerd welke maatregelen getroffen zouden moeten worden volgens haar inwoners, mede 

door vertegenwoordiging vanuit de dorpsraden, zodat maatwerk kan worden geboden. 

 

In hoofdstuk 3 worden de verschillende maatregelen om hondenpoepoverlast tegen te gaan, belicht 

en afgewogen. Deze zij  gestaafd op  pijlers de  V s : voorlichting, voorzieningen en verbalisering. 

Ook monitoring wordt in dit hoofdstuk belicht. 

 

In hoofdstuk 4 is het Plan van Aanpak opgenomen dat uitvoering zal geven aan het hondenbeleid.  

Uit de inventarisatie blijkt echter dat in alle dorpskernen behoefte is aan vergelijkbare maatregelen, 

te weten; het plaatsen van hondenpoepbakken in combinatie met toezicht en handhaving. In het 

Plan van Aanpak zijn deze maatregelen verder uitgewerkt. 

Om per dorpskern een passend aanbod van maatregelen te realiseren is het wenselijk om een 

groeimodel te hanteren, waarbij in eerste instantie een basispakket aan maatregelen wordt uitgerold 

die vervolgens geëvalueerd worden. Na evaluatie kan er dan voor gekozen worden om het 

maatregelenpakket eventueel aan te passen dan wel uit te breiden.  

Het voorstel is om te starten met een communicatiecampagne en vervolgens hondenpoepbakken op 

strategis he lo aties te plaatse  i  o i atie et ha dha i g i  de or  a  BOA s. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Het wel of niet behouden van de hondenbelasting en de ergernissen rondom hondenpoep; beide 

the a s leven momenteel sterk in de gemeente Losser en op landelijk niveau.  

 

De aanleiding om dit hondenbeleidsplan op te stellen komt mede voort uit vragen en klachten van 

inwoners van de gemeente Losser. Er is behoefte aan duidelijkheid op welke wijze de gemeente 

Losser omgaat met hondenbelasting en overlast veroorzaakt door honden.    

Tijdens de behandeling van de programmabegroting op 10 november 2015 zijn een tweetal moties 

ingediend. De raad heeft het college verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de 

overlast van hondenpoep te beperken en tevens iets terug te doen voor de honden en hun baasjes. 

 

In de startnotitie hondenbeleid d.d. 29 februari 2016 is in een samenhangend geheel onderhavig 

onderwerp beschreven waarbij tevens wordt ingegaan op de moties van de raad. Na een beschrijving 

van de feiten in de huidige situatie is op hoofdlijnen i gegaa  op ogelijke s e ario s.  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 5 april 2016 heeft de gemeenteraad op basis van voornoemde 

startnotitie en raadsvoorstel (Bijlage 1) besloten het college van Burgemeester en Wethouders 

opdracht te geven scenario 3 verder uit te werken in een beleidsnotitie en de eventuele financiële 

consequenties in beeld te brengen (Bijlage 2). 

 

Dit scenario betekent het volledig behouden van de hondenbelasting en deze opbrengst geheel of 

gedeeltelijk aanwenden voor maatregelen om hondenpoepoverlast tegen te gaan.  

 

In dit hondenbeleidsplan worden kaders en randvoorwaarden beschreven, waarbinnen uitvoering 

kan worden gegeven aan dit scenario.  

 

1.2 Doelstelling 

Het hondenbeleid heeft tot doel beleid vast te stellen voor het beperken van overlast door 

honden(poep) en derhalve de leefbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. Daarnaast worden 

uitgangspunten vastgelegd op welke wijze gemeente Losser wat terug kan doen voor de honden en 

hun baasjes.  

 

Om te komen tot een maatregelenpakket dat goed aansluit bij de lokale situatie en de wensen van 

de inwoners is er per dorpskern een inventarisatie uitgevoerd. Inwoners is de mogelijkheid geboden 

hun input te leveren t.a.v. dit onderwerp en ook de dorpsraden zijn nauw betrokken om te komen 

tot gedegen beleid. Zodoende kan gemeente Losser maatwerk bieden dat kan rekenen op draagvlak 

vanuit de gemeenschap. 
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2. Huidige situatie 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie met betrekking tot 

hondenbelasting, de geldende beleidskaders, de bestaande voorzieningen en honden(poep)overlast 

per dorpskern. 

 

2.1 Hondenbelasting 

2.1.1 Oorsprong hondenbelasting 

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van 

met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. 

Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een 

middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls 

van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van 

hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt". Er bestaat echter geen 

direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan. 

Veelal wordt de opbrengst van de belasting aangewend als algemeen dekkingsmiddel. 

 

2.1.2 Hondenbelasting in Nederland in cijfers 

Nederland: 

Aantal gemeenten dat hondenbelasting int: 258 (66,2%)  

Aantal gemeenten dat géén hondenbelasting int: 132 (33,8%) 

 

Overijssel:  

Aantal gemeenten dat hondenbelasting int: 19 (76%)  

Aantal gemeenten dat géén hondenbelasting int: 6 (24%) 

 

Aantal honden per 1000 inwoners: 

Nederland: ca. 109 

Losser: ca. 93  

 

 

2.1.3 Hondenbelasting in Losser 

Gemeente Losser int reeds vele jaren hondenbelasting, welke als algemeen dekkingsmiddel binnen 

de gemeentebegroting wordt gebruikt. Op dit moment is er geen beleid ten aanzien van de geïnde 

hondenbelasting; het wordt bijvoorbeeld niet gebruikt om hondenpoepoverlast tegen te gaan of 

voorzieningen te realiseren t.b.v. honden en hun baasjes. De inkomsten uit hondenbelasting liggen 

de laatste jare  ro d  € . ,-- (zie tabel 2.1). Op 1 januari 2017 waren er binnen de gemeente 

Losser 2015 geregistreerde honden en 12 kennels. 

 

Jaar Opbrengst hondenbelasting 

2012  €                     194.400,00 

2013  €                     197.787,00 

2014  €                     200.249,00 

2015  €                     206.737,00 

2016  €                     220.789,00 

Tabel 2.1: Opbrengst hondenbelasting  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdolheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenkar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transportmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/21e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenpoep
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In de vastgestelde Verordening Hondenbelasting 2017 staat dat belasting wordt geheven naar het 

aantal honden dat wordt gehouden. Zie tabel 2.2 voor de geldende bedragen en bijlage 3 voor de 

volledige Verordening Hondenbelasting 2017. 

 

Aantal honden Belasting per belastingjaar 

1e hond € ,  

2e hond € ,  

3e hond en meer € ,  

Kennel € ,  

Tabel 2.2: Verordening Hondenbelasting 2017 

 

2.2 Beleidskaders 

 

2.2.1 Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 

De door de gemeente Losser geha teerde APV o at regelge i g o tre t aa lij pli ht  e  
oprui pli ht  Bijlage 4). 

 

Aanlijnplicht 

 In de bebouwde kom op of aan de weg moeten honden zijn aangelijnd.  

 Honden mogen niet op voor het publiek toegankelijke kinderspeelplaatsen, zandbakken of 

speelweides komen. Het college kan eventueel andere plekken met een dergelijke verbod 

aanwijzen.  

 Honden die op de weg lopen moeten voorzien zijn van een halsband of ander identificatiemerk, 

waardoor de eigenaar of houder van de hond kan worden achterhaald. 

 

Opruimplicht 

 De eigenaar van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich binnen de bebouwde 

kom niet van uitwerpselen ontdoet, met uitzondering van door het college daartoe aangewezen 

plaatsen.   

 Dit is niet strafbaar indien de eigenaar van de hond er voor zorgdraagt dat de uitwerpselen 

onmiddellijk worden verwijderd.  

 In de praktijk betekent dit dat de eigenaar van de hond binnen de bebouwde kom verplicht is 

om de uitwerpselen van de hond in de openbare ruimte op te ruimen, met als uitzondering 

gecontroleerde hondenuitlaatplaatsen en vrijgestelde bermen en groenstroken. De plicht tot 

opruimen geldt daarnaast in algemene zin in de hele gemeente. 

 

Er zijn door het college geen plaatsen aangewezen waar het aanlijnverbod (m.u.v. losloopgebied 

Lutterzand) of het gebod om hondenpoep op te ruimen niet geldt.  

Daarnaast wordt er niet gecontroleerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of 

hondenbezitters zich houden aan de aanlijnplicht en de opruimplicht c.q. het verbod op het 

achterlaten van uitwerpselen.  

 

Hondenlosloopgebied Lutterzand 

Hondenlosloopgebied Lutterzand is de enige plek in de gemeente waar de aanlijnplicht niet geldt. 

Ondanks dat honden hier niet aangelijnd hoeven te zijn, moeten ze wel onder appel staan. Het 

losloopgebied is +/- 1 hectare groot.  

In het gehele Lutterzand staan regelgevende borden van Staatsbosbeheer (als eigenaar van een deel 

van het gebied) om aan te duiden wat de toegangsregels zijn, en waar dus ook de honden aangelijnd 

horen te zijn en waar niet. Staatsbosbeheer krijgt regelmatig klachten over zwerfafval en 

hondenpoep ten gevolge van het ontbreken van afvalbakken waar al dan niet hondenpoep in 
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gedeponeerd kan worden. Derhalve wordt geadviseerd het hondenlosloopgebied Lutterzand mee te 

nemen bij het treffen van maatregelen. 

 

   

Kaart 2.1: Lutterzand; hondenlosloopgebied rood-blauw gearceerd. 

 

2.2.2 Startnotitie hondenbeleid 

Februari 2016 is in opdracht van de raad een startnotitie hondenbeleid opgesteld mede vanwege 

vragen en klachten van inwoners van de gemeente Losser.  

In deze startnotitie is in een samenhangend geheel onderhavig onderwerp beschreven, waarbij 

tevens wordt ingegaan op de moties van de raad (bijlage 5a + 5b).  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 5 april 2016 heeft de gemeenteraad -op basis van voornoemde 

startnotitie- besloten het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven scenario 3 

verder uit te werken in een beleidsnotitie en de eventuele financiële consequenties in beeld te 

brengen. Dit scenario betreft het continueren van de heffing van hondenbelasting en deze opbrengst 

geheel of gedeeltelijk aanwenden voor maatregelen om hondenpoepoverlast tegen te gaan. 

 

2.3 Huidige voorzieningen 

Momenteel zijn er binnen gemeente Losser nauwelijks 

specifieke voorzieningen t.b.v. honden(poep). Op een aantal 

locaties zijn weliswaar borden geplaatst om 

hondenpoepoverlast tegen te gaan, maar aldaar zijn geen 

verdere voorzieningen getroffen. Deze borden hebben ook 

geen juridische status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1 Bord ”verboden te poepen” 
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. .  Pilotproject Overdinkel Oost  

In 2006 heeft i  O erdi kel Oost  een pilotproject 

plaatsgevonden om hondenpoepoverlast tegen te gaan 

vooruitlopend op nieuw beleid.  

Hondenbezitters is een poepgrijper verstrekt en er zijn een 

vijftal groene kunststof afvalbakken (zonder afsluitklep) 

geplaatst.  

Later is de tekst ook oor ho de poep, its goed erpakt  

op de bakken geplakt. Deze bakken worden momenteel 

gebruikt als reguliere afvalbakken en staan nog altijd op de 

volgende plaatsen;  

Foto 2.2  Afvalbak Overdinkel Oost  

1. Schoolstraat (hoek Julianastraat) 

2. het Witte Zand (t.h.v. nr. 1) 

3. Prins Hendrikstraat (t.h.v. voetpad tussen grasveld en het Trefpunt)          

4. Veldkamp (t.h.v. nr. 2) 

5. Heideveldweg (hoek Kerkhofweg) 

 

Uit schouwresultaten is gebleken dat de hoeveelheid hondenpoep binnen het aangewezen gebied 

nauwelijks is afgenomen gedurende de pilot. De overlast van hondenpoep is ook niet waarneembaar 

afgenomen. Tijdens de pilot is er niet gehandhaafd op het opruimen van hondenpoep. 

Bij evaluatie van het pilotproject kwam nadrukkelijk naar voren dat veel hondenbezitters hun hond 

uitlaten buiten de bebouwde kom. Daarnaast was men van mening dat er meer afvalbakken (met 

een speciale klep) moeten worden geplaatst met daarbij plastic zakjes waar men de hondenpoep in 

kan deponeren.  

De conclusie die getrokken kan worden n.a.v. dit pilotproject is dat communicatie een essentiële rol 

speelt bij het slagen van een dergelijk project. Hiervoor dient dus aandacht te zijn bij uitvoering van 

het hondenbeleidsplan. Tevens doet vermoeden dat het aantal geplaatste bakken onvoldoende was 

en de locaties niet afgestemd op het gebruik. 

 

2.3.2 Meldpunt Openbare Ruimte 

Meldingen en klachten n.a.v. hondenpoepoverlast worden momenteel niet in behandeling genomen 

in afwachting van vigerend beleid. Mensen die digitaal meldingen doen bij het Meldpunt Openbare 

Ruimte krijgen een standaard-email als antwoord waarin staat: 

 

Hartelijk dank voor uw melding over overlast door hondenpoep.  

Gemeente Losser is bezig met het opstellen van beleid om maatregelen te kunnen treffen waarmee 

we overlast veroorzaakt door hondenpoep kunnen beperken.  

Wij registreren uw melding en nemen het mee in het nieuwe hondenbeleidsplan. We kunnen echter 

op dit moment nog geen actie ondernemen. 

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2018 -na goedkeuring van de gemeenteraad- te starten 

met de uitvoering van de maatregelen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

2.4 Burgerparticipatie 

Gemeente Losser hecht veel waarde aan een participatieproces, waarbij inwoners tijdig worden 

betrokken in het proces om te komen tot passend en breed gedragen hondenbeleid. Medio 2016 is 

middels het online discussieplatform Civocracy de mogelijkheid geboden aan inwoners om kenbaar 

te maken op welke locaties in verhoogde mate overlast ervaren wordt door honden(poep) en mee te 

denken over mogelijke maatregelen (Hoofdstuk 3) om deze overlast tegen te gaan.  
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Vervolgens zijn de dorpsraden van de dorpskernen per mail geïnformeerd over de voorbereidingen 

van het hondenbeleidsplan en de binnengekomen input vanuit de gemeenschap en daaropvolgend 

gevraagd ook hun input te leveren. Hiervoor heeft een vraaggesprek plaatsgevonden per dorpsraad.  

Daarnaast zijn meldingen en klachten die zijn binnengekomen via het Meldpunt Openbare Ruimte 

meegenomen in de resultaten (Paragraaf 2.5).  

 

2.5 Resultaten participatieproces 

Een algemeen thema dat vrijwel in elke reactie genoemd wordt is de hondenbelasting. Men heeft 

veelal geen problemen met het heffen van hondenbelasting, mits de gemeente hier voorzieningen 

tegenover stelt.  

 

Hieronder volgt per dorpskern een weergave van de locaties waar overlast bovenmatig ervaren 

wordt. 

 

2.5.1 Losser 

Overlast 

De the a s die door de i o ers a  Losser genoemd worden zijn de volgende; 

 Gebrek aan (dichte) afvalbakken waar hondenpoep (verpakt) in kan worden gedeponeerd 

 Gebrek aan handhaving op aanlijn- en opruimplicht 

 Gebrek aan losloopgebieden   

 

Locaties 

 Smalmaatstraat-Scholtinkstraat 

 Nilantsven 

 Muchtepad 

 Sportlaan-Denekamperdijk 

 Diepenbrocklaan-Beethovenstraat 

 Dorpergaarden 

 Hofkamp 

 Voswinkelweg 

 Herman ter Hoentelaan 

 

2.5.2 Overdinkel 

Overlast 

De the a s die door de i o ers a  O erdi kel genoemd worden zijn de volgende; 

 Gebrek aan (dichte) afvalbakken waar hondenpoep (verpakt) in kan worden gedeponeerd 

 Gebrek aan handhaving op aanlijn- en opruimplicht 

 Gebrek aan hondenuitlaatvelden 

 Gebrek aan communicatie (wat mag wel en wat niet?)   

 

Locaties 

 Plein Kulturhus (incl. kunstgras) 

 Muziekkoepel 

 Veldkamp 

 Weverstraat-Elferinksweg 

 Het Ko pas  Schoolstraat-Kerkhofweg 
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2.5.3 De Lutte 

Overlast 

De the a s die door de i o ers a  De Lutte ge oe d worden zijn de volgende; 

 Gebrek aan (dichte) afvalbakken waar hondenpoep (verpakt) in kan worden gedeponeerd 

 Gebrek aan handhaving op aanlijn- en opruimplicht   

 

Locaties 

 Luttermolenveld 

 t Ha erkotte 

 Ambachtstraat 

 Bentheimerstraat (achter geluidswal) 

 

2.5.4 Glane 

Overlast 

De the a s die door de i o ers a  Gla e ge oe d orde  zij  de olge de; 
 Gebrek aan (dichte) afvalbakken waar hondenpoep (verpakt) in kan worden gedeponeerd 

 Gebrek aan handhaving op aanlijn- en opruimplicht 

 Gebrek aan sociale controle 

 

Locaties 

 Meulderinksesch 

 Toegangspad Dorpshoes 

 

2.5.5 Beuningen 

Overlast 

De the a s die door de i o ers a  Beu i ge  ge oe d orde  zij  de olge de; 
 Gebrek aan (dichte) afvalbakken waar hondenpoep (verpakt) in kan worden gedeponeerd 

 Gebrek aan handhaving op aanlijn- en opruimplicht 

 Gebrek aan sociale controle 

Locaties 

 Schoolpad 

 Mauritspad 

 1e deel Borgbosweg 

 Voetpad achter kerkhof 
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3. Maatregelen 
 

Er zijn verschillende maatregelen te treffen om hondenpoepoverlast tegen te gaan. Het gedrag van 

hondenbezitters veranderen, speelt daarbij uiteraard een grote rol. Denk hierbij aan het geven van 

passende voorlichting en stimulering van goed gedrag. Daarnaast speelt mee in hoeverre de 

gemeente Losser ervoor kiest om te faciliteren. Welke voorzieningen wel en welke niet? Ook 

handhaving (incl. verbalisering) en monitoring wordt in dit hoofdstuk belicht.  

 

3.1 Kostenkengetallen 

In de startnotitie Hondenbeleid zijn reeds kengetallen genoemd (zie tabel 3.1) voor verscheidene 

maatregelen. 

voorziening inrichtingskosten beheerkosten 

hondenpoepbak  € ,--  tot  € 1.000,00 

(afschrijving 8 jaar) 

€ ,-- per jaar (ledigen) 

berm/groenstrook < € ,-- - 

hondenlosloopgebied  € .000,-- tot € .000,-- € , / ² (maaien) 

hondenuitlaatplaats € .000,-- tot  € .000,-- € 1.500,-- per jaar (zuigen),  

€ , / ² (maaien) 

aanschaf poepzuiger € . ,-- tot € . ,-- € . ,-- (exploitatie en  

stortkosten) 

Tabel 3.1 Inrichtings- en beheerkosten voorzieningen (Startnotitie Hondenbeleid) 

 

3.2 Voorlichting 

Bij het tot stand komen van dit hondenbeleidsplan is het essentieel geweest om in een vroeg stadium 

inwoners te betrekken (zowel hondenbezitters als mensen zonder hond) bij het inventariseren van 

de plekken die de grootste ergernis geven of waar feitelijk de meeste hondenpoep ligt. Juist als zij 

inspraak hebben t.a.v. de te kiezen voorzieningen is de kans groter dat deze op een juiste manier 

gebruikt worden.  

Communicatie rondom beperken van hondenpoepoverlast draait om bewustwording en 

gedragsbeïnvloeding van hondenbezitters en de verantwoordelijkheid die bij hun ligt om 

hondenpoep op te ruimen. Daarnaast is het van belang dat de gemeente Losser helder 

communiceert over (nieuwe) regels, het hoe en waarom.  

Tevens is het wenselijk dat inwoners op een laagdrempelige wijze meldingen en klachten t.a.v. 

hondenpoepoverlast kunnen doorgeven. Hiervoor is het Meldpunt Openbare Ruimte het meest voor 

de hand liggende instrument. Hierover zou ook gecommuniceerd moeten worden naar de 

gemeenschap toe. Om lijn aan te brengen in de communicatie is het opstellen van een 

communicatieplan van belang om inzichtelijk te maken welke middelen worden ingezet om te zorgen 

voor een passende informatieverstrekking naar de gemeenschap toe. 

 

3.3 Voorzieningen 

Om gedragsverandering bij hondenbezitters te bereiken kan de gemeente faciliteren o.a. door het 

realiseren van voorzieningen.  Door het realiseren van passende voorzieningen op plekken waar veel 

overlast ervaren wordt, kan deze aanzienlijk verminderd worden. Bijkomend effect is dat 

hondenbezitters ook eerder bereid zijn om zelf op te ruimen als de gemeente iets voor hen doet. De 

volgende voorzieningen behoren o.a. tot de mogelijkheden: 

 

3.3.1 Hondenpoepbakken 

In hondenpoepbakken kunnen/mogen (uitsluitend) zakjes met hondenpoep gegooid worden. Deze 

hondenpoepbakken zijn er in verscheidene soorten en maten. Zo bestaan er bijvoorbeeld bakken 

met geïntegreerde zakjesdispensers, waar hondenbezitters een zakje kunnen pakken om de 
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hondenpoep in weg te gooien in de bakken. Zakjesdispensers zijn echter vandalismegevoelig met als 

gevolg een toename van zwerfafval bij misbruik. 

Een alternatief zou kunnen zijn dat gemeente Losser (milieuvriendelijke) zakjes beschikbaar stelt aan 

hondenbezitters en deze aflevert op de adressen van geregistreerde hondenbezitters of dat deze 

kunnen worden afgehaald op een aangewezen locatie. Het zou tevens een overweging kunnen zijn 

om zakjes te laten sponsoren door de lokale middenstand die daarvoor reclame door bedrukking op 

de zakjes terug zou krijgen en zodoende de gemeentelijke kosten te beperken.  

Een hondenpoepzakje kost niet meer dan een paar cent, het kostenloos verstrekken van zakjes 

brengt echter een substantiële structurele kostenpost met zich mee als je bedenkt dat er binnen de 

gemeente Losser ca. 2100 honden zijn die gemiddeld 2 á 3x per dag hun behoefte moeten doen. 

 

Hondenpoepbakken dienen periodiek geleegd en gereinigd te worden door de gemeente.  

Vanuit het afvalfonds wordt medio 2017 een afvalbakkenscan gedaan om inzicht te krijgen in de 

bestaande situatie en om mogelijk bij te sturen in het aanbod van afvalbakken binnen de gemeente 

Losser. Wanneer gekozen wordt voor het plaatsen van hondenpoepbakken dan is het wenselijk om 

(het plaatsen van) hondenpoepbakken te integreren in deze afvalbakkenscan. 

 

Om kosten m.b.t. lediging en schoonmaak te verlagen kan overwogen worden om een 

adoptieprogramma voor de bakken te introduceren, waarbij inwoners een bak kunnen adopteren en 

deze legen en schoonmaken. Hierdoor kunnen  de structurele kosten m.b.t. beheer en onderhoud 

worden verlaagd. 

3.3.2 Hondenuitlaatplaatsen 

Op een hondenuitlaatplaats geldt geen opruimplicht. Deze plaatsen worden met borden aangegeven 

en als zodanig ingericht. De gemeente reinigt en onderhoudt de terreinen regelmatig. Er mogen geen 

hondenpoepzakjes neergegooid worden. Deze plaatsen worden relatief veel toegepast in stedelijk 

gebied, waar afstande  aar het groe e  uite ge ied groot zij . Het kiezen van een locatie voor 

een hondenuitlaatplaats is vaak lastig, aangezien het in feite een hondentoilet is, alwaar zich een 

hoge concentratie hondendrollen ophoopt als er geen intensief beheer en onderhoud plaatsvindt. 

Hierdoor staan inwoners vaak niet te springen om een hondenuitlaatplaats in hun directe omgeving. 

Zowel eenmalige als structurele kosten zijn voor deze maatregel relatief hoog. 

3.3.3 Bermen en groenstroken 

Het college van B&W kan wegen binnen de bebouwde kom aanwijzen waarvan de bermen en 

groenstroken gebruikt mogen worden door een hond voor het zich ontdoen van uitwerpselen. Hier 

zou dan geen opruimplicht gelden. Anders dan de eerdergenoemde hondenuitlaatplaatsen worden 

deze bermen niet specifiek gereinigd. Dit houdt de gemeentelijke kosten laag. Deze bermen en 

groenstroken worden enkel gereinigd door het reguliere maaibeheer. Qua stank, beeld en 

gezondheid echter geen openbare ruimte die Losser nastreeft. 

3.3.4 Losloopterreinen 

Op losloopterreinen mogen honden loslopen. In het Lutterzand bevindt zich reeds een 

losloopterrein. Deze terreinen worden met borden aangegeven en als zodanig ingericht. Op 

losloopterreinen is de opruimplicht gewoon van kracht en dus moet hondenpoep opgeruimd 

worden. Bij een losloopterrein zal daarom ook een voorziening moeten worden aangeboden aan 

hondenbezitters om zich van de uitwerpselen van hun hond te kunnen ontdoen. Binnen de 

bebouwde kom is een omheining noodzakelijk om potentieel onveilige situaties te voorkomen. Een 

combinatie tussen een hondenuitlaatplaats en een losloopterrein is weliswaar niet ondenkbaar, 

maar vereist intensief beheer en dus zijn zowel eenmalige als structurele kosten voor deze 

maatregel(en) relatief hoog. 
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3.4 Verbalisering 

Om een gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen onder hondenbezitters is het van 

essentieel belang dat de 3 pijlers onder dit hondenbeleidsplan (Voorlichting, Voorzieningen, 

Verbalisering) in balans zijn. Het gericht handhaven op overtredingen van de opruim- en aanlijnplicht 

zoals genoemd in de APV is onmisbaar voor het slagen van het hondenbeleidsplan. 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot toezicht en handhaving van de APV ligt bij de gemeente 

zelf. 

3.4.1 Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) 

BOA s zij  op ers hille de terrei e  erkzaa . I  het kader a  aa pak o erlast ten gevolge van 

honden(poep) spreken we over de zogeheten domein I-BOA s. Deze BOA s ri hte  zi h et a e op 
overtredingen welke zijn gerelateerd aan de Algemene Plaatselijke Verordening; de kleine 

ergernissen.  

Dit zijn overtredingen, waarop feitelijk andere bestuursrechtelijke aanpak minder zin heeft. Dit zijn 

niet de trajecten voor voorwaarschuwingen en dwangsombeschikkingen. Het gaat hierbij meer om 

het lik-op-stuk beleid. Ze kunnen overtreders direct aanspreken, maar ook eventueel direct 

beboeten. Een buitengewoon opsporingsambtenaar zou ingezet kunnen worden om te controleren 

of hondenbezitters zich houden aan de aanlijnplicht en de opruimplicht. Aanwezigheid van BOA s e  
zichtbaarheid hiervan op straat zal leiden tot een hoger naleefgedrag. 

Vooralsnog wordt de volgende fasering geadviseerd op het gebied van handhaving; 

Fase 1: Voorlichting/Aanspreken  

Fase 2: Verscherpt toezicht en verbalisering  

Fase 3: Regulier toezicht en verbalisering. 

Gedurende deze laatste fase kan inzet plaatsvinden op probleemgebieden en –tijden. E.e.a. op basis 

van tussentijdse evaluatie van het hondenbeleidsplan.  

3.4.2 Relatie met overige taakvelden  

Inwoners van de gemeente Losser vragen naast handhaving op honden(poep)overlast steeds vaker 

naar de mogelijkheden tot handhaving door de gemeente op het gebied van; parkeerbeleid, 

overtreding afvalstoffenverordening, etc.  

Wanneer BOA s toezie  op ale i g a  epali ge  et betrekking tot honden kunnen zij eventueel 

diverse van deze feiten ook meenemen en kan de inzet efficiënter zijn.  

Eventueel kunnen deze BOA s ook og i gezet orde  i  het kader a  toezi ht Dra k- en 

horecawet.  

 

3.5 Monitoring 

Om te kunnen bepalen of de maatregelen tegen hondenpoepoverlast effect hebben, moet er 

regelmatig worden gemonitord. Dit kan bestaan uit diverse onderdelen:   

 

 de inrichting van het Meldpunt Openbare Ruimte op dit onderdeel en het verzamelen en 

evalueren van de meldingen; 

 het jaarlijks uitvoeren van twee of drie schouwrondes om de onderhoudskwaliteit van de 

openbare ruimte te toetsen. Bij deze rondes kan hondenpoep als separaat item worden 

meegenomen; 

 daarnaast kan een burgerschouw (en/of eventueel een internetpanel o.i.d.) georganiseerd 

worden; 

 

Het is essentieel voor het behalen van resultaat en eventueel bijstellen van beleid om deze 

monitoringssystemen (Meldpunt Openbare Ruimte (Melddesk)), burgerschouw, eigen monitoring) 

structureel in te zetten. Een jaarlijkse evaluatie met een rapportage daarvan, kan daar aan bijdragen. 

Op basis van deze rapportage kan de gemeenteraad jaarlijks besluiten of en waar er bijgestuurd zou 

moeten worden in het maatregelenpakket. 
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4. Plan van Aanpak 
 

In de voorgaande hoofdstukken is aan de hand van de drie pijlers voorlichting, voorzieningen en 

verbalisering het hondenbeleidsplan beschreven. Deze pijlers hebben een onlosmakelijke relatie met 

elkaar en bepalen gezamenlijk het succes van het beleidsplan: minder overlast door 

honden(uitwerpselen) en een verbeterde leefbaarheid en veiligheid van de gehele openbare ruimte.  

 

Om het hondenbeleidsplan doelmatig te kunnen invoeren zullen er maatregelen moeten worden 

getroffen en uiteraard kosten gemaakt worden. Er moet gecommuniceerd worden (Voorlichting), 

hondenpoepbakken (Voorzieningen) moeten geplaatst, onderhouden en beheerd worden en er moet 

inzet komen op het gebied van toezicht en handhaving (Verbalisering). In dit hoofdstuk wordt een 

overzicht gegeven van de maatregelen en de bijbehorende eenmalige en structurele kosten.  

 

4.1 Algemeen 

Per dorpskern is geïnventariseerd (zie Paragraaf 2.5) welke maatregelen getroffen zouden moeten 

worden volgens haar inwoners, mede door vertegenwoordiging vanuit de dorpsraden.  

Uiteraard is het wenselijk maatwerk te bieden per dorpskern. Uit de inventarisatie blijkt echter dat in 

alle dorpskernen behoefte is aan vergelijkbare maatregelen, te weten; het plaatsen van 

hondenpoepbakken in combinatie met toezicht en handhaving. In dit Plan van Aanpak zijn deze 

maatregelen verder uitgewerkt. 

Om toch per dorpskern een passend aanbod van maatregelen te realiseren is het wenselijk om een 

groeimodel te hanteren, waarbij in eerste instantie een basispakket aan maatregelen wordt uitgerold 

die vervolgens geëvalueerd worden. Na evaluatie kan er dan voor gekozen worden om het 

maatregelenpakket eventueel aan te passen dan wel uit te breiden.  

Het voorstel is om te starten met een communicatiecampagne en vervolgens hondenpoepbakken op 

strategische locaties te plaatsen (zie bijlage 6) in combinatie met handhaving in de vorm va  BOA s. 

4.2 Voorlichting 

 

4.2.1 Communicatieplan 

Om te komen tot passende communicatie omtrent het hondenbeleidsplan zal een communicatieplan 

moeten worden opgesteld waarin beschreven wordt welke middelen worden ingezet om de 

geformuleerde boodschap(regels, (on)gewenst gedrag, consequenties) uit te dragen. De daaruit 

voortvloeiende kosten zijn in dit overzicht niet meegenomen. Voor wat betreft de uitvoering van het 

o u i atiepla  stelle  e oor o  te are  o der de lag Losser “ hoo  aar ook de 
communicatie t.a.v. zwerfafval is ondergebracht. 

Ee alige koste : € . ,-  
Structurele koste : € ,- 
 

4.3 Voorzieningen 

 

4.3.1 Afvalbakkenscan 

Zoals genoemd in paragraaf 3.3.1 wordt er medio 2017 een afvalbakkenscan uitgevoerd om 

inzichtelijk te maken wat hoe het aanbod aan afvalbakken er binnen de gemeente Losser uit ziet en 

hoe deze op een efficiënte manier kan worden ingezet. Binnen deze scan dienen de 

hondenpoepbakken een plek te krijgen.  

Ee alige koste : € ,- 
Structurele koste : € ,- 
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4.3.2 Hondenpoepbakken 

Om iedere dorpskern een passende hoeveelheid aan 

hondenpoepbakken te kunnen geven dienen er 54 bakken worden 

aangeschaft en geplaatst. De voorgestelde locaties staan 

weergegeven in bijlage 6.  

Op basis van dit voorstel zullen in overleg met de dorpsraden de 

definitieve locaties worden aangewezen. 

Mogelijk kunnen de kosten enigszins gedrukt worden door voor 

het plaatsen van de bakken SW-medewerkers in te zetten.  

Ee alige koste : €33.000,-  

Structurele koste : € ,-    Foto 4.1 Hondenpoepbak Capitole (50L) 

 

Deze bakken dienen 2x per week te worden geleegd vanwege capaciteit, stank en vanuit hygiënisch 

oogpunt. Tevens moeten de bakken periodiek worden schoongemaakt. Hiervoor zouden SW-

medewerkers kunnen worden ingezet 

Ee alige koste : € ,- 
Structurele koste : €20.000,- per jaar 

 

Het is wijsheid om een aantal extra bakken aan te schaffen om deze te kunnen inwisselen, zodat deze 

schoongemaakt kunnen worden. Daarnaast dienen beschadigde bakken snel moeten kunnen  

worden vervangen. 

Ee alige koste : €6.000,- (10 bakken) 

Structurele koste : € ,- 
 

4.4 Verbalisering 

Voorgesteld ordt o  door iddel a  zoge aa de prik-a ties  door BOA s de ha dha i g op de 
aanlijn- en opruimplicht vorm te geven. Hiervoor wordt de fasering aangehouden zoals genoemd in 

paragraaf 3.4.1. Als uurtarief ordt op asis a  het Co e a t BOA s do ei  I ‘egio T e te  € ,- 
aangehouden. I. . . o der a dere eiligheid ordt oorgesteld o  BOA s iet allee  de straat op te 
sturen, maar gezamenlijk toe te zien op het gewenste naleefgedrag. 

Fase 1: Voorlichting/Aanspreken 

 BOA s zij  gedure de ee  periode a   aa de  3x1 week zichtbaar aanwezig op straat in de 

dorpskernen om hondenbezitters voor te lichten en aan te spreken met betrekking tot de 

aanlijnplicht en opruimplicht evenals de locaties van de nieuw geplaatste hondenpoepbakken. 

Ee alige koste : €14.500,- 

Structurele koste : € ,- 

Fase 2: Verscherpt toezicht en verbalisering  

 BOA s zij  gedure de ee  periode a   aa de  x  eek zi ht aar aa ezig op straat i  de 
dorpskernen om overtreders van de aanlijnplicht en opruimplicht te verbaliseren. 

Ee alige koste : €38.500,- 

Structurele koste : € ,- 

Fase 3: Regulier toezicht en verbalisering. 

 BOA s zij  gedure de ee  periode a   aa de  x  eek zi ht aar aa ezig op straat in de 

dorpskernen om op specifieke locaties overtreders van de aanlijnplicht en opruimplicht te 

verbaliseren. 

Ee alige koste : €14.500,- 

Structurele koste : € ,- 
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4.5 Monitoring 

Om te kunnen bepalen of de maatregelen tegen hondenpoepoverlast effect hebben, moet er 

regelmatig worden gemonitord. Van deze monitoring zal i.c.m. de evaluatie met de dorpsraden een 

rapportage worden opgesteld om voor de volgende jaren de gemeenteraad de mogelijkheid te 

bieden om bij te sturen en keuzevrijheid te bieden. 

4.5.1 Meldpunt Openbare Ruimte 

Het Meldpunt Openbare Ruimte zal moeten worden ingericht op dit onderdeel, zodat de meldingen 

kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd. 

Ee alige koste : € ,- 
Structurele koste : € ,- 

4.5.2 Schouw 

Het voorstel is gedurende 2018 om 3 keer te schouwen om de stand van zaken met betrekking tot de 

ho de poep o erlast i  kaart te re ge . Dit ka  ge o i eerd orde  et de s hou ro de s om 

de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte te toetsen. Het betreft een 0-meting, een 

tussentijdse schouw en een eindschouw. 

Ee alige koste : € ,- 
Structurele koste : € ,- 

4.5.3 Burgerschouw 

Het voorstel is om een burgerafvaardiging  gedurende 2018 3 keer te schouwen om de stand van 

zaken met betrekking tot de honden(poep)overlast in kaart te brengen. Het betreft een 0-meting, 

een tussentijdse schouw en een eindschouw. Het schouwen van de eigen buurt kan een versterkend 

effect hebben, omdat het juiste naleefgedrag waarschijnlijk direct zichtbaar resultaat oplevert die 

d. . . deze s hou ro de s i zi htelijk wordt gemaakt. 

Ee alige koste : € ,- 
Structurele koste : € ,- 
 

4.6 Planning 

21-02-2017  Concept hondenbeleidsplan ter presentatie in raad 

28-02-2017  Hondenbeleidsplan ter besluitvorming in college 

21-03-2017  Hondenbeleidsplan ter behandeling in commissie 

04-04-2017  Hondenbeleidsplan ter besluitvorming in raad 

Medio 2017   Beleid verwerken in Kadernota 2018-2021 

Medio 2017  Afvalbakkenscan 

November 2017  Besluitvorming financiële consequenties Programmabegroting 2018-2021 

01-01-2018  Hondenbeleidsplan in werking 

Januari 2018   Opstellen Communicatieplan 

Februari 2018  Uitvoering Communicatieplan 

Maart 2018  Schouwronde 1 (0-meting) 

Maart 2018  Plaatsen hondenpoepbakken 

Maart/April 2018 Fase 1 Verbalisering 

Mei t/m Aug. 2018 Fase 2 Verbalisering 

Juni 2018  Schouwronde 2 (tussenschouw) 

Sept. t/m Nov. 2018 Fase 3 Verbalisering 

November 2018 Schouwronde 3 (eindschouw) 

Nov./Dec.2018 Evaluatie + Rapportage Hondenbeleidsplan  

Maart/April 2019 Rapportage aanvullende maatregelen (incl. financiële consequenties 

Kadernota 2019-2022) 
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Bijlagenoverzicht 
 

Bijlage 1:  Collegebesluit, Raadsvoorstel, Startnotitie Hondenbeleid  

Bijlage 2:  Raadsbesluit opstellen Hondenbeleidsplan  

Bijlage 3:  Verordening hondenbelasting 2017  

Bijlage 4:  Relevante artikelen Algemene Plaatselijke Verordening  

Bijlage 5a:  Motie Maatregelen overlast hondenpoep  (aangenomen) 

Bijlage 5b:  Motie Afschaffen hondenbelasting 2015 (ingetrokken) 

Bijlage 6:  Overzicht hondenpoepbakken per dorpskern 
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Bijlage 1: Raadsvoorstel Startnotitie Hondenbeleid 

 

Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Startnotitie Hondenbeleid 

 

Zaaknr/Documentnr: 16Z00551 116.0003618 

Portefeuillehouder: M. Wildschut 

 

Losser, 8 maart 2016 

 

Voorstel 
1. Kennis nemen van de "Startnotitie hondenbeleid" en daarbij te kiezen voor 

scenario 3. 

2. Het college opdracht geven het gekozen scenario verder uit te werken in een 

beleidsnotitie en de eventuele financiële consequenties in beeld te brengen. 

 

Aanleiding 
Op zowel landelijk niveau als onder de inwoners van de gemeente Losser, leeft het thema 

van het al dan niet heffen van hondenbelasting en de ergernissen rondom overlast door 

hondenpoep. Regelmatig worden door inwoners vragen gesteld over hondenbelasting en 

worden klachten ingediend over overlast door hondenpoep. Er is behoefte aan duidelijkheid 

over hoe de gemeente omgaat met de inkomsten die door de hondenbelasting worden 

gegenereerd en de overlast die door honden wordt veroorzaakt. 

Ook in de raad en de raadscommissies komt dit onderwerp regelmatig aan de orde. Tijdens de 

behandeling van de programmabegroting op 10 november 2015 zijn er een tweetal moties ingediend 

rondom dit onderwerp. Eén motie, die uiteindelijk ingetrokken is, ging over het afschaffen van de 

hondenbelasting. De tweede motie is aangenomen. Hierin verzoekt u ons college te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om de overlast van hondenpoep te beperken en tevens iets terug te 

doen voor de honden en hun baasjes. 

We hebben ervoor gekozen om in een startnotitie een samenhangend beeld te schetsen van de 

situatie in de gemeente Losser rondom de thema's hondenbelasting en overlast door honden. Met 

deze startnotitie geven we invulling aan de genoemde motie. 

Gezien de keuzemogelijkheden die er zijn en de daarmee samenhangende mogelijke financiële 

gevolgen, vragen wij u om eerst een richtinggevende uitspraak omtrent de hoofdlijn van het op te 

stellen beleid te doen. Vervolgens willen we, op basis van die uitspraak, in een notitie het beleid 

rondom dit onderwerp verder uit werken. Hierin kunnen dan tevens de financiële aspecten en items 

als bijvoorbeeld burgerparticipatie een plek krijgen. 

 

Argumenten 
1.1 Met de startnotitie geeft ons college invulling aan uw motie, d.d. 10 november 2016. 

In genoemde motie verzoekt u ons college te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om de overlast van hondenpoep te beperken en tevens iets terug te doen voor de 

honden en hun baasjes. Tevens wenst u geïnformeerd te worden over de 

bevindingen en een voorstel te ontvangen om het probleem te tackelen. 

1.2 Met het kennis nemen van de startnotitie krijgt u een samenhangend beeld van de 

situatie in Losser en krijgt u op hoofdlijnen antwoord op de door u geformuleerde 

onderzoeksvragen. 

Antwoord op hoofdlijnen omdat eerst gevraagd wordt om een richtinggevende 

uitspraak alvorens een (uitgebreide) beleidsnotitie op te stellen. 
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1.3 In scenario 3 wordt een maatregelenpakket geformuleerd waaruit kan worden 

gekozen om overlast door hondenpoep te beperken. 

In dit scenario wordt ingegaan op mogelijke maatregelen, terwijl scenario 1 en 2 

vooral betrekking hebben op het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting 

zonder dat er maatregelen tegen overlast worden genomen. 

Uiteraard zijn er allerlei tussenvormen, met bijbehorende financiële gevolgen, 

denkbaar. 

2.1 Het uitwerken en vastleggen van beleid omtrent dit onderwerp is meer dan wenselijk 

gezien de vragen en klachten die leven onder de inwoners 

Ongeacht welk scenario uw raad kiest; uitwerken en vaststellen van beleid is van 

belang om duidelijkheid te geven naar de inwoners van Losser. 

2.2 Mogelijke financiële gevolgen van beleidskeuzes moeten verwerkt worden in de 

programma begroting. 

Met uitzondering van scenario 1 hebben alle scenario's en eventuele denkbare 

tussenvormen, financiële consequenties. Deze dienen verwerkt te worden in de 

programma begroting. 

Indien uw raad besluit ook (een deel van) de hondenbelasting af te schaffen, dient dit 

direct verwerkt te worden in de Kadernota 2017 e.v. 

 

Kanttekeningen 

1.0 Alternatieve dekking moet worden gezocht bij wijziging van het huidige beleid. 

Scenario 1 behelst in feite het handhaven van de huidige situatie met dien verstande 

dat dit wordt vastgelegd in een beleidsnotitie en ook als zodanig wordt 

gecommuniceerd. 

Alle andere scenario's (en eventuele tussenvormen) hebben financiële gevolgen, 

tenzij de kosten van maatregelen om overlast te beperken worden gecompenseerd 

door verhoging van de hondenbelasting. 

 

Vervolg 
Op basis van uw richtinggevende uitspraak, willen we het gekozen scenario verder uitwerken en 

worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt. 

Bij het opstellen van de beleidsnotitie is het goed mogelijk bijvoorbeeld de dorpsraden een rol te 

geven bij de inventarisatie naar de omvang van het probleem en de probleemlocaties. Ook kan men 

meedenken in mogelijke maatregelen om overlast tegen te gaan. 

Zodra de beleidsnotitie gereed is wordt deze ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 

 

secretaris,    burgemeester, 

 

 

 

Bijlage: Startnotitie Hondenbeleid 

Datum: 29-02-2016       

Corsanummer: 16.0003619 

  



22 

 

Bijlage 2: Raadsbesluit opstellen Hondenbeleidsplan 

 

Zaaknr : 16200551 

Documentnr : 16.0006173 

 

De raad van de gemeente Losser; 

 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016; 

 

BESLUIT: 

 

1. Kennis nemen van de "Startnotitie hondenbeleid" en daarbij te kiezen voor 

scenario 3. 

2. Het college opdracht geven het gekozen scenario verder uit te werken in een 

beleidsnotitie en de eventuele financiële consequenties in beeld te brengen. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 april 2016; 

 

Griffier,     voorzitter, 
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Bijlage 3: Verordening Hondenbelasting 2017 

 

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende de 

heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 

2017 

Wetstechnische informatie 

Gegevens van de regeling 

Organisatie Losser 

Organisatietype Gemeente 

Officiële naam 

regeling 

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende de heffing en 

invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 2017 

Citeertitel Verordening hondenbelasting 2017 

Vastgesteld door gemeenteraad 

Onderwerp financiën en economie 

Eigen onderwerp  

Opmerkingen met betrekking tot de regeling 

Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2016. 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017. 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 

art. 226 Gemw 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 

inwerkingtreding 

Terugwerkende 

kracht tot en 

met 

Datum 

uitwerkingtreding Betreft 

Datum 

ondertekening 

Bron 

bekendmaking 

Kenmerk 

voorstel 

01-01-2017   nieuwe 

regeling 

20-12-2016 

gmb-2016-

186529 

16Z03008; 

16.0023011 

Tekst van de regeling 

Intitulé 

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende de heffing en invordering van 

hondenbelasting Verordening hondenbelasting 2017 

De raad van de gemeente Losser; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016; 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;  

BESLUIT:  

vast te stellen de volgende verordening: 

 

http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2016-07-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-186529
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-186529
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Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017 

(Verordening hondenbelasting 2017) 

 

Artikel 1 Belastbaar feit 

O der de aa  ho de elasti g  ordt ee  dire te elasti g gehe e  ter zake a  het houde  a  
een hond binnen de gemeente. 

 

Artikel 2 Belastingplicht 

 1. 

Belastingplichtig is de houder van een hond. 

 2. 

Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 

 3. 

Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het 

houden van een hond door een door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de 

Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 

Artikel 3 Vrijstellingen 

 1. 

In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes 

bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn 

aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie 

als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van 

dieren.  

 2. 

De belasting wordt niet geheven voor honden:  

o a. 

die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig 

door een blind persoon worden gehouden; 

o b. 

die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 

door een gehandicapt persoon worden gehouden; 

o c. 

die verblijven in een hondenasiel; 

o d. 

die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren; 

o e. 

die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden; 

o f. 

waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke 

Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met 

een geleider, aan wiens bevelen hij gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de 

politie te stellen; 

o g. 

waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het noodcomité van 

Het Nederlandse Rode Kruis of van de Nederlandse Vereniging van 

Rodekruishonden;  

o h. 

die gebruikt worden als bewakingshond bij het leger. 
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Artikel 4 Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 

 

Artikel 5 Belastingtarief 

 1. 

De belasting bedraagt per belastingjaar: 

o a. 

voor een eerste hond € ,  

o b. 

voor een tweede hond € ,  

o e. 

voor iedere hond boven het aantal van twee € ,  

 2. 

In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting per jaar voor honden, 

gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in 

Nederland, per kennel Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan 

een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, 

bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van 

nakomelingen. € ,  

 3 

Voor elasti g edrage  tot axi aal €  i dt gee  i orderi g plaats. Voor de toepassing 

van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde 

bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.  

 

Artikel 6 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

 1. 

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 

 2. 

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de 

loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor 

het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor 

dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, 

respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 3. 

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden 

in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 

twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het 

einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle 

kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt 

da  € ,--.  
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Artikel 9 Termijnen van betaling 

 1. 

De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het 

aanslagbiljet vermelde dagtekening. 

 2. 

In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen in 

zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het 

kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee 

bedraagt en maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan: 

o a 

het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen hondenbelasting 

of andere elasti ge  oet i der zij  da  € . ,--; 
o b 

de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso 

van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven. De 

eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 

de volgende termijnen telkens een maand later. 

 3 

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 

termijnen.  

 

Artikel 10 Kwijtschelding 

Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met 

betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting. 

 

Artikel 12 Overgangsrecht 

 1. 

De Verorde i g ho de elasti g  a   de e er  ordt i getrokke  et 
ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan.  

 2. 

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede 

lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde 

verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten 

voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 

 

Artikel 13 Inwerkingtreding 

 1. 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 

 2. 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.  

 

Artikel 14 Citeertitel 

Deze erorde i g ordt aa gehaald als de Verorde i g ho de elasti g . 
 Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Losser in zijn openbare vergadering van 20 december 

2016,  

griffier,  
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Bijlage 4: Relevante artikelen Algemene Plaatselijke Verordening 

 

Artikel 2:57 Loslopende honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: 

a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is; 

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 

zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats; 

c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar 

of houder duidelijk doet kennen. 

2. Het verbod in het eerste lid aanhef en onder a is niet van toepassing op door het college 

aangewezen plaatsen. 

3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder 

van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar 

of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond. 

  

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

 1. 

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet 

van uitwerpselen ontdoet: 

o a. 

op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer 

van voetgangers; 

o b. 

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide; 

o c. 

op een andere door het college aangewezen plaats. 

 2. 

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen 

plaatsen. 

 3. 

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt 

opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de 

uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 

 4. 

Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 

 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen 

op een openbare plaats of op het terrein van een ander: 

a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt 

dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die 

hond noodzakelijk vindt; 

b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de 

houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en 

muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt. 

2. In afwijking van artikel 2:57, eerste lid onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien 

dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in 

het oor of de buikwand. 

3. In het eerste lid wordt verstaan onder: 
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a. muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, 

die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering 

zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of 

dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en 

dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn; 

b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot 

halsband, die niet langer is dan 1,50 meter. 
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Bijlage 5a: Motie Maatregelen overlast hondenpoep (aangenomen) 

     

MOTIE      

Agendapunt 10: Programmabegroting 2016 e.v. 

 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 10 november 2015 

Onderwerp:  Maatregelen overlast hondenpoep 

 

De raad, constaterende dat 

- De overlast van hondenpoep voor veel van onze inwoners ergernis nummer één is; 

- De opbrengst van de hondenbelasti g pl . € . ,- per jaar) naar de algemene middelen 

 vloeit; 

- Er niks wordt teruggedaan voor de honden en hun baasjes; 

- De bereidheid om hondenbelasting te betalen hierdoor afneemt; 

 

De raad, overwegende dat 

- Afschaffing van de hondenbelasting de overlast van hondenpoep niet oplost en de ergernis laat 

voortbestaan; 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om 

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overlast van hondenpoep te beperken en 

tevens iets terug te doen voor de honden en hun baasjes; 

- Voor het zomerreces 2016 de raad te informeren over de bevindingen en met een voorstel te 

komen om het probleem te tackelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

J. in het Veld                                Fractievoorzitter CDA 

L. ter Haar-Naafs  Fractievoorzitter Burgerforum 

J. van Essen   Fractievoorzitter D66 
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Bijlage 5b: Motie afschaffen hondenbelasting (ingetrokken) 

 

MOTIE 

Onderwerp:  Afschaffen hondenbelasting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 10 november 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Constaterende dat: 

 

- De gemeente Losser al jarenlang  belasting heft over het  houden van een of meerdere honden; 

- De hondenbelasting gebruikt wordt als algemeen dekkingsmiddel binnen de 

gemeentebegroting; 

- Van andere huisdieren geen belasting mag worden geheven; 

- Handhaving van overlast geen prioriteit heeft en daarnaast moeilijk is; 

 

Overwegende dat: 

- Hoewel de hondenbelasting wettelijk gezien is toegestaan het een willekeurige heffing is ten 

opzichte van andere bezitters van huisdieren; 

- Willekeur niet past bij een rechtvaardige belastingheffing; 

 

Draagt het college op: 

- Om volgend jaar te komen met een voorstel om de hondenbelasting met ingang van 1 januari 

2017  af te schaffen en binnen de begroting voor 2017 hier dekking voor te vinden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

SDGL/PvdA  Hans ter Heijne  Fractievoorzitter 

VVD   Harry Heegen  Fractievoorzitter 
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Bijlage 6: Overzicht hondenpoepbakken per dorpskern 
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