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Werk & Inkomen

Datum 4 mei 2015

In de periode december 2014 tot maart 2015 heeft de jaarlijkse controle van de honden-
belasting plaatsgevonden. Voorgaande jaren werd voor de controle een extern bureau in-
gehuurd. Dit jaar is de hondenbelastingcontrole uitgevoerd door mensen in de bijstand om
werkervaring op te doen. Zij werden begeleid door een medewerker van het team Belas-
tingen en een medewerker van de afdeling Werk & Inkomen. In deze brief vindt u de resul-
taten van de controle en wat de werkervaring de deelnemers heeft opgeleverd.

Resultaten hondenbelastingcontrole
In totaal ontvangt Amstelveen jaarlijks € 195.000 aan hondenbelasting. In de voorgaande
jaren was de hondencontrole een effectief middel om het aantal niet-betalers terug te
dringen. Er blijkt een preventieve werking vanuit te gaan als mensen weten dat er gecon-
troleerd gaat worden.

In de periode dat de hondenbelastingcontrole is uitgevoerd zijn ruim 13.000 huizen gecon-
troleerd. In totaal zijn er 232 honden aangetroffen die nog niet gemeld waren bij de ge-
meente (stand per 25 maart 2015). Dit scheelt de gemeente ongeveer € 14.000 aan belas-
tinginkomsten op jaarbasis. Inmiddels zijn 99 honden aangemeld. Het team Belastingen
van de gemeente houdt in de gaten of de niet gemelde honden alsnog worden aangemeld.

De resultaten van de controle zijn hoger dan de voorgaande jaren.

Resultaten werkervaring
In totaal hebben er zeven mensen meegedaan aan de hondenbelastingcontrole. Vijf hier-
van deden dit in het kader van hun re-integratieverplichting vanuit hun bijstandsuitkering.
Een persoon had wel een bijstandsuitkering maar geen arbeidsverplichting en een persoon
had geen bijstandsuitkering maar wilde wel graag meedoen aan dit project. Doel van het
project was om werkervaring op te doen en zo de stap naar betaald werk te verkleinen. Al-
le deelnemers kregen daarnaast een opleidingstraject aangeboden. Om hen te bedanken
voor hun inzet tijdens het project hebben zij een kerstpakket en een afsluitende borrel van
de gemeente gekregen.
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Vier deelnemers zijn gedurende het project met een opleiding begonnen, om hun kansen
naar betaald werk te vergroten. Twee van de deelnemers hebben gedurende het project
een betaalde baan gevonden en zijn uit de uitkering gestroomd. De andere twee deelne-
mers lopen stage bij een bedrijf in het kader van hun opleidingstraject.

Conclusie
Het college concludeert dat het project geleid heeft tot een betere uitvoering van de con-
trole op de hondenbelasting en kansen geeft voor Amstelveners die de handen uit de
mouwen willen steken om aan het werk te komen. Het college is zeer tevreden met de re-
sultaten van dit project en wil volgend jaar de hondenbelastingcontrole op dezelfde wijze
uitvoeren. Waar het college mogelijkheden ziet, zal een dergelijk werkervaringsproject ook
op andere onderdelen toegepast worden.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Maaike Veeningen
Wethouder Financiën Wethouder Werk & Inkomen


