
 

Hondenbelasting, poep aan je schoen! En de rioolbelasting verdient ook geen 
schoonheidsprijs. 
 

 
Toelichting in briefvorm: 

 
 
Kloetinge, maart 2017. 
  
  
Beste inwoner van Goes, 
  
D66 heeft zich ten volle verzet tegen de invoering van Hondenbelasting en de rigoureuze 
verhoging van de Rioolbelasting. 
  
1. In september 2016 heeft de gemeente een enquête onder inwoners gehouden over de 
‘Bezuinigingen’. De vraagstelling was dusdanig sturend, dat wij onmiddellijk protest hebben 
aangetekend. De resultaten van de enquête zijn helaas door het college gebruikt om de 
belastingheffing te onderbouwen. 
  
2. Het college kondigde in juni 2016 al aan, dat er een tekort van miljoenen was ontstaan in 
het Sociale Domein. Wij hebben voortdurend aangedrongen op nader onderzoek en 
beleidsmaatregelen om het tekort terug te dringen.  
  
3. Hondenbelasting is ongeveer 15 jaar geleden afgeschaft vanwege de hoge inningskosten. 
Destijds is dit in de OZB gecompenseerd. De wethouder denkt daar anders over. D66 
voorspelt, dat de inningskosten nog steeds een groot deel van de opbrengst teniet zullen 
doen.   
D66 vindt het onterecht, dat slechts een deel van de Goese bevolking moet opdraaien voor 
een tekort bij de gemeente. Het college mag het volgens de wet, maar het blijft 
onredelijk.  Bovendien ontkent het college de maatschappelijke effecten. Veel mensen 
waren juist gewend om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. De motivatie zal ten 
gevolge van de Hondenbelasting zeker minder worden. Voorts zijn honden vaak een 
gezelschapsdier voor alleenstaanden. Eenzaamheid zal dus vaker gaan voorkomen als het 
hondje wordt weggedaan.       
Overigens is Hondenbelasting geen doelbelasting en hoeft dus niet te worden besteed aan 
gemeentelijke uitgaven voor honden. De bezuiniging op poepzakjes wordt dus echt niet 
teruggedraaid (aldus de wethouder).  
  
4. Rioolbelasting is wel een doelbelasting en mag dus alleen worden uitgegeven aan 
Riolering. Een aantal jaren geleden is een gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld, waarin ook 
een prognose van de kosten. Toen al bleek, dat de kosten niet geheel konden worden 
betaald uit deze belasting en is de gemeenteraad akkoord gegaan met een geleidelijke 
verhoging naar een kostendekkend niveau in 2020. Daar waren we bijna. 
Maar zoals hierboven beschreven, had het college geld nodig en heeft een list bedacht. 
Naast het in één keer kostendekkend maken is gekeken welke kostenposten aan de uitgaven 



konden worden toegevoegd. Ergens in Nederland had een gemeente bedacht om ook de 
uitgaven van het straatvegen, de onkruidbestrijding en de BTW aan de rioolkosten toe te 
voegen. Na een door bewoners aangespannen rechtszaak is dat daar helaas door de rechter 
toegestaan. En dat recht eigent dit college zich daarom ook toe.  
D66 vindt dat een bedrieglijke methode. Natuurlijk moet de straat schoon en onkruid 
worden bestreden, maar dat behoort niet tot het goedgekeurde rioleringsplan. Het hoort tot 
de gewone diensten uit de algemene middelen. En de BTW-heffing doorberekenen aan de 
bewoners is helemaal absurd, omdat de gemeente deze BTW terug kan krijgen via een 
compensatiefonds. Ook onze waarschuwing, dat een verhoging van 60 tot 80 procent tot 
protesten zou leiden, werd door de wethouder in de wind geslagen. (Uw vragen bevestigen 
ons gelijk. Dank u.) 
  
5. Vanwege deze belastingheffingen heeft D66 de begroting van de gemeente Goes voor 
2017 niet goedgekeurd. Overal worden wel eens fouten gemaakt, maar dan hoort de 
organisatie maatregelen te nemen om erger te voorkomen. De coalitiepartijen 
CDA/VVD/SGP/CU dekken deze fouten echter toe en beschermen kost wat kost hun 
wethouders. Wij vinden, dat de controlerende taak van de gemeenteraad daarmee is 
ondergraven. Van de meeste oppositiepartijen klonk een soortgelijk geluid.  
Was er dan een alternatief om het tekort aan te zuiveren? Ja. De gemeente Goes had 
eenmalig de algemene reserve kunnen aanspreken en 2017 kunnen gebruiken voor het 
ontwikkelen van besparingen, aanpassingen in beleidsuitvoering en beheersmaatregelen.   
  
Opvallend is, dat onze mening in de media nauwelijks naar buiten is gebracht. Terwijl het 
niet akkoord gaan met de begroting toch echt uitzonderlijk is. Mede daarom zijn wij gestart 
met een eigen facebook-pagina. U kunt op de hoogte blijven, door ons te volgen en 
berichten te delen. Het adres is:  https://www.facebook.com/D66-Goes-
1750415495212074/?fref=ts 
  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen we die graag. 
  

Met vriendelijke groet, 
  

Pieter Romijn 

Fractievoorzitter D66 

M. Nijhofflaan 79 

4481 DH  Kloetinge 
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