
 

*Z0163D7E3EB*  

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

 
  

Z-10-07434 Openbare Ruimte John Koens   

Nr.     3. Bestuur\3834  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   08 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Hondenbeleid 

 

Wij stellen voWij stellen voWij stellen voWij stellen voor: or: or: or:     

1. Het ‘Hondenbeleid gemeente Hillegom’ vast te stellen.    

2.   Voor de inzet van handhaving de hondenbelasting tijdelijk te verhogen.    

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Op dit moment is geen beleid vastgesteld over honden en hondenpoep. Vanuit de 

raad is hierom gevraagd. 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Dit beleid heeft tot doel om de overlast door honden te beperken en de hoeveelheid 

hondenpoep in de openbare ruimte terug te dringen zonder het welzijn van honden 

aan te tasten. Dit wordt gerealiseerd door middel van passende voorzieningen en 

adequate handhaving tegen acceptabele kosten. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In de gemeente Hillegom staat, net als in veel andere gemeenten, hondenpoep in de 

top drie van grootste ergernissen. De overlast wordt niet altijd bewust door de 

hondenbezitter veroorzaakt, maar klaarblijkelijk wordt deze wel door velen zo 

ervaren. Deze problematiek heeft zijn oorsprong in verschillende oorzaken: 

•  Een aantal hondenbezitters heeft niet de discipline om uitwerpselen op te 

ruimen, terwijl in de APV wel een opruimplicht is opgenomen. 

•  Bestaande voorzieningen blijken onvoldoende te werken. 

•  Regelgeving en voorzieningenaanbod zijn niet bij iedereen bekend en dit leidt 

tot onduidelijkheid. 

 

De huidige APV biedt te weinig houvast om het hondenbeleid strikt te handhaven. Om 

de APV effectief te kunnen toepassen, is het nodig om onderliggend beleid vast te 

stellen.  

Het nu voorliggende beleid gaat onder meer over opruimplicht, aanlijnplicht, 

verplichting tot het bij zich hebben van een opruimmiddel en het aanwijzen van 

plaatsen waar honden niet zijn toegestaan.  

    

    

GEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOM    
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom FFFF    0252 - 537 290 

 EEEE    info@hillegom.nl 

 IIII    www.hillegom.nl 

 



 

  2 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1.Vanuit het bestuur en de bevolking (resultaten Burgerpanel zijn opgenomen in de 

nota) bestaat grote behoefte om hondenbeleid vast te stellen. 

 

1.2. Door dit beleid is het mogelijk handhavend op te treden en daardoor een groot 

effect te bereiken op de beleving van de buitenruimte. 

Met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt gezorgd voor een veilige 

omgeving waar gebruikers zo weinig mogelijk risico lopen op materiële of 

persoonlijke schade. Ook zal de (leef)omgeving voor bewoners en bedrijven 

aangenaam en bruikbaar moeten zijn. Een aangename leefomgeving heeft een 

positieve invloed op het algemeen welbevinden. 

Twee klein ogende aspecten van de openbare ruimte, hondenpoep en zwerfafval, 

hebben groot effect op de beleving van de openbare ruimte. Beiden worden vooral 

door het gedrag van de burger beïnvloed. Op een goede manier samenleven in een 

prettige buurt is belangrijk voor alle inwoners van Hillegom.    

    

2.1Zonder extra capaciteit kunnen we niet handhaven op overlast door honden 

De beschikbare handhavingscapaciteit is minimaal. Verdere versobering van de 

huidige prioriteiten voor handhaving, is er niet. Wanneer we het hondenbeleid willen 

uitvoeren, moeten extra middelen vrijgemaakt worden. We stellen voor om de extra 

kosten te dekken uit een verhoging van de hondenbelasting. Hiervoor zal het bedrag 

per 1e hond stijgen van € 60 naar € 84,50. 

 

2.2 Wanneer gedragsverandering zichtbaar is, verminderen we de handhaving na een 

jaar. 

Als bij de jaarlijkse evaluatie blijkt dat een bestendige gedragsverandering bij de 

hondenbezitters zichtbaar is, dan kan handhaving worden verminderd en kan de 

hoogte van de hondenbelasting per hond weer lager worden vastgesteld. Op deze 

manier bereiken we dat er een koppeling is tussen goed gedrag en het betalen voor 

de hond.  

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Controle, handhaving en administratieve ondersteuning vragen een uitbreiding van de 

huidige formatie van 156 naar 364 uur op jaarbasis. De dekking van dit voorstel 

vinden we in het verhogen van de hondenbelasting. Het bedrag per eerste hond zal 

stijgen van €60 naar €84,50. In de belastingverordening wordt deze verhoging 

financieel vertaald.  

 

De kosten voor handhaving zijn als volgt opgebouwd: 
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ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Het Burgerpanel is geraadpleegd om te inventariseren of er vanuit de burger behoefte 

is om hiervoor beleid te ontwikkelen en te handhaven. De uitkomsten uit het 

Burgerpanel geven aan dat die behoefte aanwezig is. 

Regelgeving moet eenvoudig en helder zijn. Om gedragsverandering teweeg te 

brengen moet voor iedereen duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, waarom, hoe en 

wanneer. Heldere regels zonder uitzonderingen werken het best, hiermee voorkom je 

dat iemand zich verschuilt achter onwetendheid. Het hondenbeleid moet daarom 

blijvend onder de aandacht worden gebracht. Voorts is het belangrijk dat de 

voortgang van het beleid met de burgers wordt gecommuniceerd. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Geen, het is een bestuurlijke wens om het hondenbeleid vast te stellen. Wel ligt er 

een koppeling met de belastingverordening. De financiële uitwerking van het beleid is 

daar belegd. Het is raadzaam om de twee voorstellen in dezelfde vergadering te 

behandelen.  

  

    

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Wanneer u besluit geen extra middelen vrij te maken voor de uitvoering van het 

hondenbeleid, kunnen wij de ambities van het beleid niet waar maken.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Notitie ‘Hondenbeleid gemeente Hillegom’ dd oktober 2013 

Informatie bij: dhr. J. Koens, j.koens@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 286 
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Nr.     3. Bestuur\3834 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013   

Agendanummer   08 

 

    

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Hondenbeleid 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het gestelde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. Het ‘Hondenbeleid gemeente Hillegom’ vast te stellen.    

2.  Voor de inzet van handhaving de hondenbelasting tijdelijk te verhogen.    

    

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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