
  

MOTIE 

Indiener: Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht) 

Raadsvergadering: 19 april 2022 

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Afschaffing hondenbelasting 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 april 2022, behandelende de motie 
vreemd aan de orde van de dag,  
 
constaterende dat: 

 veel gemeenten ons al voor zijn gegaan met het afschaffen van de hondenbelasting; 

 dit thema voor de Maastrichtse bevolking heel belangrijk is, omdat de hondenbelasting voor 
veel dierenliefhebbers niet op te brengen is; 

 
overwegende dat: 

 in de enquête “hondenbelasting weg ermee.nl” die vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
werd gehouden, PvdA (z.s.m.), CDA (per 1.1.2023), Senioren Partij Maastricht (z.s.m.), 
Liberale Partij Maastricht (z.s.m.), Partij Veilig Maastricht (z.s.m.) en SAB (z.s.m.) hebben 
aangegeven vóór afschaffing van de hondenbelasting te zijn; 

 
draagt het college op om: 

 de hondenbelasting per 1 januari 2023 af te schaffen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Kitty Nuyts   Jos Gorren  René Betsch 
Liberale Partij Maastricht SAB   PVV 
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Besluit:
Voor de motie stemmen 6 raadsleden: dhr. Vaessen (PvdD), mw. Merx (PvdD), dhr. Betsch 
(PVV), dhr. Gorren (SAB) mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) en dhr. Nab (FvD).
Tegen de motie stemmen 32 raadsleden: dhr. Steijns (SPM), dhr. Bastiaens (SPM), dhr. 
Boelen (SPM), mw. Makatita (SPM), dhr. Willems, (SPM), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Krabbendam (GroenLinks), dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), 
mw. El Fassih (D66), dhr. Jongen (D66), dhr. Peeters (CDA), dhr. Beckers (CDA), mw. Heine 
(CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), 
mw. Slangen (PvdA), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig 
Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Aarts (VVD), 
dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Ortjens (Volt), dhr. Den Heijer (Volt), dhr. Van Gelooven (SP), mw. 
Schut (SP), dhr. Van Est (50PLUS) en dhr. Van Rooij (M:OED).De motie is verworpen.

verworpen


