
 

 
Amendement 
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 8 november 2018, bij de 
behandeling van de Begroting 2019; 
 
overwegende dat: 
 
de overlast van hondenuitwerpselen was toegenomen na de afschaffing van de 
beschikbaarheid van plastic zakjes binnen de gemeente Steenbergen waarmee 
hondeneigenaren uitwerpselen konden afvoeren; 
 
deze overlast door veel inwoners van de gemeente Steenbergen als zeer hinderlijk werd 
ervaren; 
 
dat de afschaffing destijds leidde tot een besparing van minder dan € 2.500,00 per jaar 
waarna in 2015 na een daartoe genomen besluit de afvalzakjes weer werden ingevoerd; 
 
dat in de jaren tussen 2015 en 2018 geen verdere maatregelen zijn genomen om overlast van 
honden tegen te gaan, noch hondeneigenaren beter te faciliteren; 
 
de hondenbelasting daarmee niets anders is dan een heffing ten laste van een beperkte 
groep burgers die toevallig een hond in plaats van een kat of goudvis als huisdier houden;  
 
dat de toevoeging van de opbrengsten van de hondenbelasting aan de algemene middelen 
van de gemeente Steenbergen jaarlijks nog steeds een veelvoud van de echte kosten 
oplevert; 
 
besluit bij de behandeling van de begroting 2019 het begrote bedrag ad € 99.160,00 te 
halveren en te stellen op € 50.000,00 en de vaststelling van de tarieven voor de 
hondenbelasting hier op aan te passen; 
 
besluit voorts het college op te dragen bij het doen van voorstellen voor de begroting 2020 en 
verder de hondenbelasting in het geheel af te schaffen; 
 
besluit de begroting 2019 hiertoe te wijzigen en de kosten welke door dit besluit worden 
veroorzaakt te compenseren door het voor het jaar 2019 niet opnemen van een kostenpost 
ad € 60.000,00 voor onderzoek ten behoeve van monumenten, in het bijzonder het behoud 
van de Gummaruskerk, maar eerst overleg met het kerkbestuur en bisdom te laten 
plaatsvinden en;  
 
bij de behandeling van de Perspectiefnota in 2019 hierover aan de raad van de gemeente 
Steenbergen voorstellen te doen. Het restantbedrag ad € 10.000,00 blijft daarmee 
ongewijzigd beschikbaar voor onderzoek, plan- en beleidsontwikkeling;  
 
gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Steenbergen, 8 november 2018. 
 
Fractie Volkspartij  


