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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 januari 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s):  straatreiniging  

Contactpersoon:  P. Trommelen 

Tel.nr.: 8430 E-mailadres: trommelen.p@woerden.nl 
 

Onderwerp: Hondenpoepzakjes 

 

De raad besluit: 
 
te stoppen met het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes. 
 
 

Inleiding:  

Sinds begin september 2019 zijn hondenpoepzakjesdispensers niet meer bijgevuld. Wij zoeken 
binnen afval en reiniging een balans tussen kosten en dienstverlening (en circulariteit, maar dat 
laatste speelt hier minder). Wij zien de kosten voor het aanschaffen van deze zakjes als kosten die 
inherent zijn aan het hebben van een hond, net zoals de kosten voor voeding, dierenarts, 
huisvesting, etc.), en niet als kosten voor de gemeenschap.  
Daarom stellen wij voor deze voorzieningen in de vorm van het gratis hondenpoepzakjes niet voort 
te zetten. 
 

Bij de 0-meting voor zwerfvuil, die wij eind oktober 2019 hebben laten uitvoeren, is ook gekeken 
naar ‘uitwerpselen op verharding’ en ‘uitwerpselen in het ‘groen’. Deze meting is gebaseerd op de 
beeldmeetlatten uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 van het CROW*. Deze meetlatten 
worden landelijk gehanteerd. Bij de meting bleek op het thema ‘verharding en uitwerpselen’ dat 96% 
aan het hoge A+ of A niveau te voldoen, 2% aan het B niveau en 2% aan het C niveau. Het laagste 
niveau D is nergens gemeten. In het openbare ‘groen’ werd alleen A+ en A-niveau gemeten. Omdat 
er voorafgaand aan deze meting al geen hondenpoepzakjes meer beschikbaar gesteld werden, kan 
uit deze resultaten geconcludeerd worden, dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun huisdier 
goed zijn blijven opruimen. 
 
De afvalbakken bij de hondenhaltes en ruwgrasbermen houden wij wel in stand, zodat 
hondenbezitters daar hun hondenpoepzakjes in kunnen deponeren.  
 
 

* CROW= is een stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk 

   en veiligheid. 
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Kosten 
De kosten (ca € 1.600/jaar) voor het aanschaffen van hondenpoepzakjes en in stand houden van de 
bijbehorende voorzieningen werden in het verleden betaald vanuit de zwerfvuilsubsidie die wij van 
het Afvalfonds ontvangen. Deze subsidie besteden wij o.a. voor het faciliteren van onze 
zwerfvuilambassadeurs en educatie op scholen om onze jeugd bewust te maken over afval en met 
hun leefomgeving te leren omgaan.  
 
APV 
In de APV zijn nadere bepalingen opgenomen voor honden in de openbare ruimte, zoals het 
aangelijnd houden binnen de bebouwde kom (art. 2:57) en het opruimen van de uitwerpselen (art. 
2:58). Eigenaren of houders van geleide- of hulphonden zijn vrijgesteld van de opruimplicht. Al deze 
bepalingen blijven ongewijzigd.  
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Gemeentewet artikel 147, lid 2 

Beoogd effect: 

De eigenaren van honden zorgen zelf voor hun hondenpoepzakjes.   

Argumenten: 

1)  Het (gratis) beschikbaar stellen van hondenpoep zakjes is geen wettelijke verplichting voor de 
        gemeente. 
 
        Het is in de meeste gemeenten gebruikelijk dat hondenbezitters zelf hondenpoepzakjes 
        aanschaffen. 
 
2) Het is niet redelijk dat alle inwoners betalen voor het houden van een specifiek soort 
       gezelschapsdier van andere inwoners.  
 
       Het  opruimen van hondenuitwerpselen is een verplichting voor de bezitter. Het is redelijk te 
       verwachten dat zij ook de kosten hiervoor dragen.    
 
3) Inzet zwerfafvalsubsidie.  
 

Wij zeten de middelen voor zwerfafval liever in  om de grote groep vrijwilligers te ondersteunen 
en aan  educatie aan onze jeugd.   

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

Binnen de begroting van afval en reiniging de middelen niet in te zetten op het gratis beschikbaar 
stellen van hondenpoepzakjes. 

Uitvoering: 

Per direct 

Communicatie: 

Bekendmaking op de gemeentepagina in de IJsselbode en op de website. 
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Samenhang met eerdere besluitvorming: 
 
n.v.t. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 


