LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 25 september 2017

Geacht College,

LST wil Hondenbelasting afschaffen!
Honden en Katten…De vervuiler betaalt deel 2
De antwoorden op eerder gestelde vragen aan B&W waren uiterst teleurstellend.
Uit cijfers van Omroep Brabant bleek overduidelijk dat het afschaffen van de
hondenbelasting en met name de kattenoverlast enorm leeft in onze dichtbevolkte
wijken maar zelfs ook in geheel Nederland.
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De antwoorden zijn ook een slag in het gezicht van hondenliefhebbers die de
hondenpoep netjes opruimen en kattenliefhebbers waarvan niemand overlast heeft.
Ten eerste maakt B&W jaarlijks een ordinaire winst op de hondenbelasting over de
rug van degene die zich netjes aan de regels houden, zie onderstaande cijfers.

Ten Tweede kost de huidige ineffectieve en daarmee ondermijnende handhaving
maar liefst 1.000.000 euro! De LST wil dat dit enorme bedrag veel rechtvaardiger,
socialer en effectiever wordt ingezet en dat de vervuiler gaat betalen. Als er in onze
wijken een speciaal geselecteerde Toezichthouder wordt ingezet, die permanent in
de wijk aanwezig zal zijn, dan is dat een verrijking voor de wijk op het gebied van
veiligheid, sociale cohesie, terugdringen jongerenoverlast, tegengaan verloedering
enz. enz. Het controleren op hondenpoep en kattenoverlast zal maar een deel van
zijn/haar taak bevatten.

De LST wil niet meer wachten op de grijs gedraaide verkiezingsbelofte dat er meer
blauw op straat moet komen en daarom wil de LST ook Toezichthouders permanent
in elke wijk. Politiek is keuzes maken.
Ten derde gaat het m.b.t. het bekeuren helemaal niet om het op heterdaad
betrappen van een poepende hond of kat, maar enkel om het verbod van loslopende
honden en katten buiten het erf van hun baasje
Pas als blijkt dat er met het baasje geen land te bezeilen is dan heb je een stok
achter de deur in de vorm van een afschrikwekkende boete!
Ten vierde is in de toekomst de vraag wie de eigenaar is helemaal niet zo moeilijk
want de LST wil verplichte registratie (chip) met foto.
Ten vijfde is laagspanningsschrikdraad goedkoop en eenvoudig te monteren, zie
foto’s hieronder, zodat de katten niet alleen binnenhuis hoeven te blijven maar ook
op het erf van het baasje kunnen zijn.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:
1. Bent u bereid om te onderzoeken of de huidige handhaving van de
hondenbelasting die maar liefst 1 miljoen euro kost in de toekomst
rechtvaardiger, socialer en effectieve ingezet kan gaan worden en daarbij goed
te kijken naar de mogelijkheden die de LST via deze en vorige art 47 vragen
heeft aangegeven?
2. Hoe wilt u in de wijken, waar mensen dicht op elkaar leven, de grote ergernis
en overlast gaan aanpakken van baasjes die hun kat/poes los laten
rondlopen?
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