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Geachte leden van de Raad, 
 
Op 19 mei heeft de heer Philippo van de fractie Philippo artikel 12 vragen gesteld inzake 
hondenpoepbeleid gehandicapten. De vraag van de heer Philippo: 
"Wij willen graag uw visie vernemen om de mogelijkheid te bezien om voor mindervaliden vanuit een 
hulpmiddel (bijv. rollator, rolstoel, scootmobiel of met krukken e.d.) een vrijstelling te verlenen van de 
verplichting van het hebben of training van een geleidehond of een sociale hulphond. Deze vrijstelling 
kan ondersteund worden door een doktersverklaring waarbij hun mindervaliditeit in combinatie met hun 
hulpmiddel het hun belet / hindert om op de door u gewenste wijze hondenpoep te verwijderen." 
 
De beantwoording hierop is als volgt: 
Als college hechten wij aan een schone en leefbare (leef)omgeving. In de gemeente zijn er geen 
plaatsen aangewezen waar de uitwerpselen mogen blijven liggen, overal binnen de bebouwde kom 
geldt een opruimplicht. Indien de BOA waarneemt dat er uitwerpselen niet worden opgeruimd zal de 
BOA te werk gaan middels de drietrapsraket: informeren, waarschuwen en verbaliseren. Het is dus niet 
zo dat de vervuiler direct een proces verbaal krijgt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, indien er 
bijvoorbeeld sprake is van een exces. De BOA maakt deze afweging ter plaatse. In het kader van de 
APV is het niet mogelijk om een uitzondering te maken op artikel 2:58 lid 1 (behalve de in lid 2 
opgenomen uitzondering). Overige uitwerpselen (zoals van de honden die in de vraag worden 
genoemd) moeten dus opgeruimd worden. Echter erkennen wij als college het belang van het hebben 
van een hond voor ouderen (in het kader van eenzaamheid en zelfstandigheid als men gebonden is 
aan een hulpmiddel). Mogelijk kan een voorbijganger dan behulpzaam zijn in het opruimen van de 
uitwerpselen. Ook zal de BOA in voorkomende gevallen een eigen afweging maken waarbij rekening 
wordt gehouden met de omstandigheden. Daarnaast zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar zoals 
een poepgrijper, waardoor men niet uit hun scootmobiel hoeft te komen. 
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