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Barendrecht, 23 mei 2022 
 
Betreft: Hondenbelasting en hondenbeleid 
 
Geacht college, 
 
De komende weken vindt er in Barendrecht huis-aan-huiscontrole plaats op hondenbezit. In Barendrecht 
zijn hondenbezitters namelijk verplicht om hondenbelasting te betalen, terwijl dit in de ons omringende 
gemeentes al geruime tijd niet meer hoeft. In de jaarstukken van 2021 valt te lezen dat deze belasting onze 
gemeente het afgelopen jaar €290.900 heeft opgeleverd. Een flink bedrag en de afgelopen jaren was deze 
opbrengst niet veel minder (in 2020: €281.700, in 2019: €258.668). De fractie van Echt voor Barendrecht 
(EVB) is van mening dat de verplichte hondenbelasting in balans moet zijn met het gevoerde hondenbeleid. 
Onze fractie heeft daarom een aantal vragen over deze besteding van deze belasting en het hondenbeleid 
van onze gemeente: 
 
1. De hondenbelasting is niet specifiek geoormerkt en kan dus door de gemeente vrij worden besteed, 
maar op de website van onze gemeente staat dat alle opbrengsten van deze hondenbelasting geheel ten 
goede komt aan het hondenbeleid (https://www.barendrecht.nl/hondenbelasting). Is dit ook de afgelopen 
drie jaar gebeurd? En zo nee, hoeveel geld is er dan per jaar niet naar het hondenbeleid gegaan?  
2. Van hondenbezitters hoort de fractie van EVB dat er recent, mogelijk in de aanloop naar het nieuwe 
afvalbeleid, verschillende blauwe hondenpoepbakjes in de wijken zijn weggehaald. Kunt u aangeven of dit 
zo is? En zo ja, om hoeveel hondenpoepbakjes gaat dit? En bent u bereid om deze blauwe dispensers, in 
aanloop naar de herziening van het afvalbeleid opnieuw te plaatsen? In 2018 waren er 350 van dit soort 
dispensers. Hoeveel dispensers hangen er nu langs de looproutes naar de hondenuitlaatplaatsen en 
losloopgebieden?  
3. Barendrecht kent (nog) niet in elke wijk een losloopgebied voor honden. In Vrijheidsakker, 
Havenkwartier, Dorpzicht, Centrum-West, Paddewei en Molenvliet kan een hond daarom niet los. In de 
andere wijken kan dit gelukkig wel. Van hondenbezitters horen wij echter dat zowel in het losloopgebied 
als bij de uitlaatplaatsen er geregeld veel poep ligt en dit niet erg frequent wordt opgeruimd (op de website 
van de gemeente staat dat er gemiddeld 1 keer per week wordt opgeruimd bij een hondenuitlaatplaats). 
Herkent u deze geluiden ? En zo niet, bent u bereid om hier de komende tijd vaker op te controleren?  
4. In 2019 is het gemeentelijk hondenbeleid onder ambtelijke regie geëvalueerd, zonder de eerder 
toegezegde wijkevaluatie en zonder overleg met bewoners (Bron: beantwoording schriftelijke vragen van 
EVB met kenmerk 41007). Uit deze ambtelijke evaluatie uit 2019 komt naar voren dat handhaving van het 
hondenbeleid (hondenpenning, aanlijnplicht en opruimplicht) moeilijk te handhaven is. Terwijl niet 
opgeruimde hondenpoep in de openbare ruimte wel zorgt voor veel ergernis en klachten van inwoners.  
In 2019 is de gemeente daarom dan ook gestart met toezicht van boa’s in burgers. In 2020 heeft deze extra 
inzet echter slechts 1 bekeuring opgeleverd, mede door de hogere prioriteit die er was voor het handhaven 
van de coronamaatregelen (Bron: uw brief met kenmerk 366291). Dit is opmerkelijk omdat juist vanaf 2020 
het meenemen van een hondenpoepzakje voor hondenbezitters verplicht werd en deze maatregel juist 
werd ingevoerd om de handhaafbaarheid van de gemeentelijke regels te bevorderen (Bron: uw brief met 
kenmerk 48302). In 2021 zijn de coronamaatregelen gelukkig afgeschaald. Kunt u al aangeven hoeveel 
boetes voor het niet opruimen van hondenpoep of het niet meenemen van een hondenpoepzakje in dit 
jaar zijn uitgedeeld?  
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5. Van 2018 tot 2020 zijn er in Barendrecht nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet opruimen van 
hondenpoep. In een aantal gemeentes hangen hondenpoepzakjes gewoon naast de dispensers. Ook in 
Barendrecht werden er tot ongeveer het jaar 2014 gratis hondenpoepzakjes aan hondenbezitters verstrekt. 
Als er niet of nauwelijks gehandhaafd kan worden op het opruimen van hondenpoep en ook, vanaf 2020, 
niet op het meedragen van een hondenpoepzakje, bent u dan bereid om te overwegen om hondenbezitters 
weer van gratis hondenpoepzakjes te voorzien? Dit kan immers mogelijk ook het opruimen van 
hondenpoep door hondenbezitters bevorderen.  
6. Uit de ambtelijke evaluatie van het gemeentelijk hondenbeleid uit 2019 komt naar voren dat de jaarlijkse 
structurele uitvoeringskosten van het hondenbeleid €200.000 zijn. Dit zijn dan de kosten voor SVHW, 
werkzaamheden in de buitenruimte en kosten voor de ambtelijke dienst. In 2018/2019 stonden er ook nog 
een aantal projecten (nieuw losloopgebied / nieuw hekwerk bij een losloopgebied) op de rol die inmiddels 
zijn uitgevoerd. Kunt u aangeven of er binnenkort nog nieuwe losloopgebieden (bijvoorbeeld in wijken die 
dit nu nog niet hebben) of uitlaatplaatsen voor honden bijkomen? Gezien het verschil in de opbrengsten en 
de uitgaven van de hondenbelasting zou hier toch enige ruimte voor moeten zijn? 
 
Dan volgen hier nog enkele praktische vragen die hondenbezitters bij onze fractie onder de aandacht 
hebben gebracht: 
7. Het losloopgebied bij het Corellipad in Nieuweland loopt langs een druk fietspad. Het hier laten rennen 
van een hond is zowel voor de hond als voor fietsers gevaarlijk. Aan de andere kant van park Nieuweland 
ligt ten hoogte van de Strausslaan nummers 116-110 een stuk grasveld dat zich hier beter voor zou lenen 
(zie foto 1). Dit stuk zou ook goed kunnen worden omheind. Bent u bereid om te overwegen om het 
losloopgebied bij het Corellipad te verplaatsen naar dit of een ander grasveldje in de buurt? Zo nee, 
waarom niet?  
8. Klopt het dat de uitlaatplaats in de wijk Dorpzicht, nabij Yulius is verkleind, door uitbreiding van de 
school en het parkeerterrein? Het is voor hondenbezitters nu soms dringen. Is deze plek dan nog wel 
geschikt als uitlaatplek?  
9. Het losloopgebied op de Henry Dunantlaan, bij de skatebaan in Bijdorp, loopt wel heel dicht langs de weg 
waardoor er volgens hondenbezitters soms gevaarlijke situaties ontstaan. We vroegen hier reeds aandacht 
voor op 28 maart 2021, maar extra maatregelen vond het college toen niet nodig (Bron: uw brief met 
kenmerk 314461). Ook het nieuwe niet al te grote losloopgebied bij de Bongerd ligt niet erg afgeschermd, 
zo kunnen honden zonder problemen om de wilgenhaag heen lopen om op het speelterrein te komen. Een 
aantal hondenbezitters heeft aan ons daarom de wens uitgesproken voor een wat groter afgeschermd 
losloopgebied, met misschien wat speeltoestellen, zodat honden samen kunnen spelen. Ziet u 
mogelijkheden om hier samen met deze hondenbezitters eens naar te (laten) kijken?  
 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Roeland Bol 
 
 
                                    Foto 1: Grasveldje bij de Strausslaan 
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