Aan de wandel bij de Weltermolen met de Heerlense ‘melkkoe’.
© bas quaedvlieg

‘MELKKOEʼ

Hondenbelasting kan wellicht
alvast lager
Heerlen schaft de hondenbelasting niet zomaar af, omdat die
‘oneerlijkʼ zou zijn. Er moet wel dekking zijn, betoogden de
meeste fracties.
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De hondenbelasting in Heerlen behoort niet alleen tot de hoogste
van het land, maar is ook naar de aard ‘oneerlijk’, betoogde Mariksa Jansen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij hield gisteravond tijdens een commissievergadering Maatschappij en Financiën een pleidooi voor afschaffing. Het houden van honden is in
het algemeen goed, meent Jansen, juist voor arme en oudere

mensen: denk aan verlaging van de bloeddruk, omgangsvormen,
bestrijding van eenzaamheid en depressies en het aanleren van
verantwoordelijkheidsgevoel (je moet ervoor zorgen).
De hondenbezitters worden als melkkoe gebruikt, rekende zij
voor. De taks brengt jaarlijks 857.000 euro in het laatje, terwijl
hooguit een derde van dat bedrag wordt gebruikt voor onderhoud
van uitlaatgebieden en het legen van bakken. „Is het redelijk om
626.000 euro te vragen van hondenbezitters om de algemene middelen te spekken?”
Hoewel haar argumenten ook gingen over minima en ouderen,
kwam er geen steun van de SP en de Ouderenpartij. Net als andere
fracties stelden zij dat de PvdD eerst maar moet aangeven hoe het
gat in de begroting dat bij afschaffing ontstaat, kan worden
gedicht. Daar had de relatief onervaren fractie niet aan gedacht.
„Amsterdam heeft het afgeschaft en de ozb verhoogd.”

Explosie
Hilde Leeman (SP) achtte zelfs een explosie van hondenbezit mogelijk, bij afschaffing. „Stel dat mensen opeens vijf honden nemen.” Jansen, een homeopathisch dierenarts, vindt het voor
roedeldieren beter als ze met z’n tweeën zijn: „Er is geen overlast
als ze goed worden opgevoed.”
Nico Aarts (OPH) had andere ervaringen. Pas als het gedrag van
de baasjes verandert, is hij bereid de tarieven aan te passen. „Wel
eens op de Brunssummerheide gewandeld? Ga je de hoek om,
staat er weer eens zo’n beest voor je en kun je van de baas ook nog
een grote bek krijgen.” De ozb verhogen, is volgens Aarts niet aan
de orde.

Verlaging
Harry de Kleijn (Hart-Leers), Fred Daamen (PBH) en Marco Peters (CDA) vroegen het stadsbestuur om voor te rekenen hoeveel
de gemeente kwijt is aan honden. De Kleijn vroeg om te kijken of

verlaging financieel haalbaar is. Wethouder Frank Simons (OPH)
beloofde te onderzoeken met welk percentage de tarieven
eventueel kunnen worden verlaagd.

