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In 2013 is het gemeentelijk hondenbeleid vastgesteld. Kern van het beleid is dat de hondenbezitters 
verantwoordelijk zijn voor hun hond. Om de hondenbezitters te faciliteren zijn er 25 losloopgebieden 
aangewezen, die op niet al te grote afstand van de woningen liggen. De hondenfolder 2019 bevat een 
actueel overzicht van de uitrengebieden en is via de gemeentelijk website beschikbaar. 

In de begroting 2019 is aangekondigd dat het hondenpoepbeleid moet worden herzien. 
Verder worden de uitbreidingsmogelijkheden van uitlaatstroken en hondenspeelplaatsen onderzocht. 
Samen met burgers willen wij werken aan betere uitlaatvoorzieningen voor honden. 

Uitvoering hondenbeleid 
1. Voorzieningen 

Sinds 2007 zijn de losloopgebieden op de zogenaamde hondenkaart en op de gemeentelijke website 
aangegeven. 

In de afgelopen jaren zijn er diverse borden bijgeplaatst dan wel vervangen. Registratie hiervan heeft 
niet plaatsgevonden, zodat het totaal aantal borden in onze gemeente onbekend is. Momenteel vindt een 
inventarisatie van de borden plaats. 
Tevens blijkt dat er in toenemende mate verzoeken van inwoners binnenkomen om borden bij te 
plaatsen. In bestaande wijken wordt vanwege mogelijke wildgroei terughoudend op verzoeken van 
inwoners gereageerd. Bij nieuwbouw en reconstructies in wijken worden er wel borden geplaatst. 

Vanwege de opruimplicht zijn voorzieningen in de vorm van afvalbakken en ondergrondse containers 
beschikbaar. Hondenbezitters moeten zelf voor opruimmiddelen zorgen. 

2. Communicatie 
De regels over de losloopgebieden staan op de gemeentelijke website en op de eerder genoemde 
hondenkaart. In de Blauwkai wordt jaarlijks aandacht besteed aan de gemeentelijke regels. 
Naast bovengenoemde toelichting, wordt door het beantwoorden van vragen (via meldingen openbare 
ruimte dan wel overlast en vandalisme) van inwoners, specifiek op de uitvoering van het beleid ingegaan . 
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Op dit moment worden de meldingen Openbare ruimte en de meldingen overlast en vandalisme apart 
geregisterd. 

In 2018 en 2019 zijn er tot op heden in totaal 15 meldingen openbare ruimte ontvangen en direct 
afgehandeld. De meldingen hebben met name betrekking op de voorzieningen. Naast nieuwe verzoeken 
om borden te plaatsen, wordt om verduidelijking van de regels gevraagd. 

In 2018 en 2019 zijn tot op heden respectievelijk 39 en 41 overlastmeldingen ontvangen. Deze meldingen 
worden direct verwerkt. 

3. Toezicht 
Met de handhaving van het hondenbeleid (hondenpenning, aanlijnplicht en opruimplicht) zijn de 
toezichthouders/ boa's belast. De regels zijn in de APV vastgelegd. Alhoewel de regels eenduidig zijn, 
blijkt het handhaven hiervan moeilijk. De toezichthouders moeten de overtreding namelijk persoonlijk 
vaststellen. Mede hierdoor is er tot op heden niet verbaliserend opgetreden. 

Reacties van burgers op het gemeentelijk hondenbeleid 
In de begroting 2019 is vastgelegd dat de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen, gaat 
werken aan uitlaatvoorzieningen voor honden. Hiertoe zijn de inwoners in de Blauwkai van 3 juli en 21 
augustus 2019 gevraagd te reageren op het gemeentelijk hondenbeleid en de uitvoering hiervan. In totaal 
zijn er twaalf reacties ontvangen. Samengevat: 

• 2x verzoek om extra verbodsborden en toezicht in en rondom speeltuintjes; 
• 3x afschaffen honden belasting; 
• 3x meer duidelijkheid over het verschil in beleid eigen grond en deze van Staatsbosbeheer; 
• 1x meer afvalbakken in Rijsoord; 
• 1 x extra uitrengebieden; 
• 2x over uitrengebieden in Slikkerveer. Een inwoner pleit voor meer uitrengebieden. Een andere 

deelnemer wil het bestaande uitrengebied in het parkje nabij de Sionskerk verbeteren. 

Nieuwe ontwikkelingen 
In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen "wij faciliteren de inrichting van meer losloopgebieden 
van honden". Op dit moment ondersteunen wij vanuit de gemeente de voorbereidingen. Gemeentelijke 
budgetten zijn hiervoor niet beschikbaar. Recent is op initiatief van burgers in de Wetstraat een omheinde 
hondenspeelplaats gerealiseerd. Een ander initiatief, van de Dierenbescherming in het Reijerpark, is nog 
niet gerealiseerd. Onduidelijk is of en zo ja, wanneer dit initiatief gerealiseerd wordt. 

Financiën 
In 2014 heeft de gemeente de hondenbelasting afgeschaft. Budgetten voor het realiseren van 
voorzieningen moeten apart worden aangevraagd. Kleinere uitvoeringsmaatregelen, zoals het 
aanbrengen van verbodsborden daarentegen worden uit de reguliere (onderhoud)budgetten gefinancierd. 

Conclusie 
Op basis van de ontvangen reacties en de hoeveelheid hiervan, is een fundamentele wijziging van het 
beleid niet nodig. Uit de evaluatie van het hondenbeleid blijkt dat de uitvoering van het hondenbeleid 
binnen de vastgestelde kaders is gebleven. De gesignaleerde problemen kunnen binnen de huidige 
uitvoering opgepakt worden. Het hondenbeleid behoeft daarom geen aanpassing. 
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Vervolg 
Voor wat betreft de uitvoering van het beleid zijn verbeteringen op het gebied van communicatie en 
toezicht mogelijk. Voorstellen hiertoe zijn in voorbereiding. 

Wij gaan er vanuit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van idderkerk 

e burgemeeste 
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