Hondenbelasting
Als je een hond hebt als huisdier betaal je in verschillende gemeenten hondenbelasting.

1 Heeft u een hond?
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Naar mijn mening moet er ook Kattenbelasting worden gevraagd. In onze
buurt wordt het aantal loslopende katten en de daarmee gepaard gaande
overlast steeds groter. Vind in mijn tuin ook regelmatig ontlasting van
katten en vaak slapen de katten `s nachts op onze tuinmeubelen. Dus ook
een registratie van katten.
2 honden
Dit is eigenlijk toelichting op de volgende vraag! Ik vind een redelijke
hondenbelasting niet verkeerd, als hij dan ook maar wordt gebruikt door
de gemeente voor faciliteiten voor honden. M.n. meer
poepzakjesdispensers en bijbehorende afvalbakken zijn hard nodig. Het
pad door het nieuwe Ackrospark bv. wordt enorm veel gebruikt als
hondenuitlaatplek, daar zouden voorzieningen voor moeten komen,
betaald uit de hondenbelasting.
Heb mijn hond helaas op 12-11-2016 moeten laten inslapen
Ik had 2 honden en moest mijn laatste hond helaas 7 weken geleden laten
inslapen...
Wel altijd gehad maar na verhuizing naar apartemen niet meer.h
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Hondenbelasting is een heffing die door hondenbezitters betaald moet worden aan de
gemeente. De hondenbelasting is in Roermond hoger dan in veel andere Limburgse
gemeenten.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Het is aan de gemeente om te bepalen hoe hoog de
hondenbelasting in Roermond is – ongeacht welke
hondenbelasting andere gemeenten heffen”
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Aangezien ik geen hond heb weet ik niet wat de hoogte van het bedrag is. Echter
dagelijks lopen tientallen hondenbezitters bij de groene zones zonder de stront op te
ruimen. Van mij mag het bedrag verdubbelen.
Als hondenbezitters zich hielden aan de richtlijnen dan minder betalen ,maar zoals
het nu gaat moet de honden belasting omhoog en de handhaving veel beter. De
huidige handhaving is belachelijk.
Extra personeel voor niet zelf verzorgde hoendenpoep op straat laten betalen
Iedere gemeente bepaald zelf de hoogte. Ik ben wel van mening dat de inkomsten
van deze belasting ook worden gebruikt om de overlast te beperken. Ook moet de
gemeente de losloopgebieden nog eens goed onder de loep nemen, of deze wel op
de juiste plek liggen. En er moet ook meer worden gecontroleerd op loslopende
honden. Ook zou de gemeente hondenbezitters kunnen vragen om de ogen en oren
te zijn van de gemeente en hieruit voortvloeiende klachten melden bij de gemeente.
Dit eventueel met een geboden korting op de hondenbelasting. Ik geef al jaren
klachten door aan de gemeente, maar er moet dan ook wel wat mee gedaan worden
en dat is niet altijd het geval.
In mijn omgeving, Bob Boumanstraat, is er nog veel last van hondenoverlast. (te veel
strond en brutaal geblaf)
De gemeente heeft geen recht om hondenbelasting te heffen, alleen als t bedrag van
de hondenbelasting in zijn geheel besteed word aan de honden waar de belasting
voor bedoeld is en daar is in roermond geen sprake van , t geld van de belasting
word besteed voor andere doelen , dus is de belasting onterecht .
Er moet 1 vast bedrag gelden voor elke gemeente, en waarom wel hondenbelasting
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en geen katten belasting. ik heb meer last van katten in de tuin dan honden, hier zijn
honden uitlaatplaatsen voor.
Hondenbelasting prima maar ik begrijp de verschillende tarieven niet. De
hondenbezitsters veroorzaakt teveel troep. Helaas dus hiervoor opdraaien.
Ik denk dat de heffing overal gelijk moet zijn! Tenzij: het naar soort en grootte van de
hond gaat. Mijn idee is wel dat mensen die meerdere honden hebben er wellicht
een betalen. Venloseweg 9 te Roermond heeft 2 honden, maar wordt door ook voor
betaald?
Zie boven! Hondenbelasting in ieder geval voor HONDEN-voorzieningen gebruiken,
om overlast door honden te beperken!
Belastingheffing moet overal gelijk zijn maar wel ook de voorzieningen gelijk
Dit is weer een overbekende (melk) koe, gedragen door stompzinnige politici die
weten dat dit gestolen geld in de algemene middelen verdwijnt. Katten veroorzaken
veeeeel meer overlast in openbare zandbakken en die stomme paardenliefhebbers
laten hun paard gewoon bij ons voor de deur op straat poepen. Moet allemaal
kunnen.... maar nee, alleen de hondenbaasjes worden aangepakt. Mogelijk maak ik
nu duidelijk dat ik hondenbelasting een zeer groot onrecht vind. ,!!!
Het is en blijft ronduit belachelijk dat er hondenbelasting geheven wordt. Voor ALLE
andere (huis)dieren die ook vervuilen betaald men niets. Het is voor mij al jaren een
ergernis. Geld wordt ook gebruikt voor algemene middelen!
Hondenbelasting is uberhaupt de grootste onzin, hondenbezitters moeten alles
opruimen en katten schijten gewoon de hele buurt en tuinen onder. Hier zouden ze
een belasting op moeten zetten in plaats van op honden
Ik vind dat hondebelasting overal hetzelfde mnoet zijn, een hond is een hond en de
kosten moeen nie afhankelijk zijn van de plaats waar je woont.
In de wet staat dat hondenbelasting niet verplicht is. Wat doen jullie aan de
loslopende katten in mijn tuin?
Landelijk regelen.
Een huisdier is een huisdier, waarom wel honden ,en niet katten, duiven enz.
Teveel als melkhond gebruikt zonder tegenprestatie.
Waarom moeten hondenbezitters belasting betalen!? en katten bezitters niet?
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2.1 Waarom bent u het (zeer) eens met de stelling?
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Belasting is te laag
Ben zeer enthousiast over de poepzakjes en bijbehorende bakken. En dat kost wel wat natuurlijk.
Dit is afhankelijk van aantal bewoners en aantal honden per gezin.
Er worden in Roermond veel te veel honden gehouden. De gemeente moet veel hardere
maatregelen nemen tegen de overlast.
Grote overlast voor de burger
Held lan gebruikt worden om mensen in dienst te nemen die handhaven
Hondenbezitters houden te weinig rekenin g met de door de gemeente aangelegde
voorzieningen. De voorzieningen zijn zonder voldoende .overleg aangelegd
Iedere gemeente moet zelf mogen bepalen wat ze willen. Daar hebben we Den Haag niet voor
nodig
Ik vind dat het de vrijheid van de gemeente hoort te zijn om dit te bepalen.
Ion. Dat hondepoep opruimen op open are trottoirs February niet
Maar anderzijds is hondenbelasting voor veel hondenbezitters waarschijnlijk ook een argument
om de poep te laten liggen: hij betaalt er immers voor.
Mits de gemeente voldoende voorzieningen treft en in mijn beleving doet ze dat
Omdat veel hondenbezitters te gemakzuchtig zijn
Stel ook kattenbelasting in.
Wettelijk recht van de gemeente
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2.2 Waarom bent u het (zeer) oneens met de stelling?
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1 Nederland toch
Daar de hondenbelasting niet alleen gebruikt word voor honden voorzieningen
Dan in alle gemeentes hetzelfde. vind ik
Dan ook voor ander dieren belasting laten betalen
Dit moet gelijk zijn in heel nederland
En katten dan. Verder gelijk aan andere gemeente
Er moet ook door katten belasting worden ingevoerd deze geven ok veel overlast
Gelijk in het hele lanf
Heffing voor katten zou mooi zijn. Poepen dagelijks in tuin en zandbak. Niet echt hygiënisch.
Terwijl ik de hondenpoep keurig opruimen
Het geld wordt voor andere doeleinden gebruikt!!!! ! En laat de Stadswacht de
hondeneigenaars flink beboeten die hun hond pp de stoep laat poepen. Voor katten hoef je toch
ook niet betalen?????? Geldklopperij van de Gemeente
Het is een oneigenlijke belasting tlv hondenbezitters. Het is gewoon een inkomstenbron die de
wet mogelijk maakt.
Het moet afgeschaft worden en geïnd worden op katten
Het zou op elkaar afgestemd moeten worden, zodat er weinig verschil is. Hoe wil je dat anders
aan de mensen uitleggen? Maar een beperkt verschil mag er zijn.
Honden, dan ook katten, paarden enz enz
Hondenbelasting mag niet gebruikt worden om het begrortingstekort van de Gemeente aan te
vullen!
Ik vind dat de hondenbelasting in het hele land gelijkgesteld moet worden. Wij ruimen de
hondenpoep altijd op met onze eigen plastic zakjes die we weer mee terugnemen naar huis of in
een gemeentelijke afvalbak gooien. Naar mijn idee hoef ik dan geen belasting te betalen. Maar
omdat andere hondenbezitters dit niet doen, gaat kennelijk de belasting omhoog. Ik probeer zo
weinig mogelijk overlast te bezorgen met mijn hond maar betaal de belasting omdat ik begrijp
dat we dat in nederland nou eenmaal zo hebben afgesproken. Als de belasting in Roermond
hoger ligt dan in de rest van limburg vraag ik mij af waarom dat is. Ik vind belastingen iets wat
landelijk geregeld moet worden.
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Ik vind het onzin dat mensennhondenbelasting moeten betalen, het is alleen om de gemeentekas
te vullen. l
Ik woon in een buiten de bebouwde kom dus ik zie niet in waarom ik dan hondenbelasting moet
hetalen
Is een oneigenlijke belasting uit de oude werkhonden tijd, dus niet van deze tijd. Kan je ook
katten en vogeltjes en goudvissenbelasting gaan heffen
Kijk eens rond om je heen ,er ligt meer rotzooi dan hondenstrond .
Mag sfgeschaft worden
Minimaal in de provincie
Moet Den Haag beslissen
Moet gelijk zijn in heel Nederland
Omdat katten en paarden voor minstens net zo veel overlast zorgen.
Veel mensen hebben hond voor sociale contacten, ouderemensen moeten toch hond uitlaten,
komen zo in beweging. Andere mensen hebben hond voor veiligheid. Indien hondenbelasting te
hoog is is dit misschien een reden om de hond niet te kopen. Asiels zitten al overvol, moet dan
toch geld daarheen.
Vind het onzin en geldklopperij
Voor andere huisdieren betaal je geen belasting waarom voor een hond wel
Voor katten en andere dieren hoeft men niets te betalen
Zie bovenstaande uitleg
Zie ook boven. Honden moeten kunnen, goed ook voor kinderen, maar hondenPOEP overal is
onacceptabel.
Zie vorig antwoord. Landelijk regelen
Zoals ik al aangegeven heb , hondenbelasting is onterecht ,en dient afgeschaft te worden
Zou landelijk hetzelfde moeten zijn.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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