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(Publieks)samenvatting
Voor het eerst biedt het college een nota aan aan de gemeenteraad met als onderwerp het
dierenwelzijn. De nota gaat over de huisdieren én de in het wild levende dieren in Velsen. De
gemeente heeft zowel wettelijke als morele verplichtingen jegens deze dieren en wil dit ook
uitdragen.
De belangrijkste wettelijk verplichte taak is het opvangen van zwerfdieren. Deze taak zal voortaan
per opgevangen dier worden ingekocht bij het Kerbert Dierentehuis en de Dierenambulances.
Naast de wettelijke taken spreekt de nota zich uit over o.a. de noodzaak van schuilgelegenheden te
hebben, de diervriendelijke bestrijding van plaagdieren, de noodzaak van educatie en voorlichting en
de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
Voorgesteld besluit
De Nota Dierenwelzijn 2011-2014 vast te stellen.
Inleiding
De Kadernota Dierenwelzijn is een eerste proeve om te komen tot een gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid en gaat over de huisdieren én de in het wild levende dieren in Velsen. De
gemeente heeft zowel wettelijke als morele verplichtingen jegens deze dieren.
De wettelijke taken zijn: 1. het vervoeren en opvangen van dakloze huisdieren gedurende 14 dagen en
2. het opruimen van kadavers. In de praktijk zijn deze taken uitbesteed aan o.a. het Kerbert
Dierentehuis en de dierenambulance-organisaties. Deze instanties kregen tot nu toe subsidie maar de
diensten zullen voortaan ingekocht worden.
Verder betreft het dierenwelzijnsbeleid een breed scala aan onderwerpen: van het diervriendelijk
bestrijden cq het voorkomen van dierplagen tot het signaleren van verwaarlozing en mishandeling
maar ook bijvoorbeeld de houding ten opzichte van evenementen met dieren en het verplicht stellen
van een schuilstal voor dieren die buiten staan.
De Nota zal na vaststelling worden vertaald naar een uitvoeringsplan met actiepunten.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een goed leefklimaat voor mens en dier. Duidelijkheid voor de organisaties die nu nog afhankelijk
zijn van gemeentelijke subsidie over de vergoeding van de wettelijke taken.
Kader
Wettelijke kaders zijn het collegeprogramma waarin Dierenwelzijn als speerpunt is opgenomen en
o.a. het Burgerlijk Wetboek, de Flora en Faunawet en de Gezondsheids- en Welzijnswet voor Dieren

(GWWD).
Argumenten
De portefeuille Dierenwelzijn kende nog geen kaderstellende nota. Met deze nota beschikt Velsen
over meer houvast bij het nemen van beslissingen waarbij dieren(belangen) betrokken zijn.
Maatschappelijk draagvlak
Er bestaat breed draagvlak voor een dierenwelzijnsbeleid. Er is afstemming geweest met
regiogemeenten en verschillende actoren hebben inbreng gehad
Financiële consequenties
De nota heeft beperkte financiële consequenties ter hoogte van ca. € 12.000,- die binnen de reguliere
budgetten zijn op te vangen. In de Voorjaarsnota 2010 is dit reeds tekstueel opgenomen.
Realisatie
De nota wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en vindt zijn uitwerking in het beleid op
verschillende terreinen.
Personeel
Er zijn geen personele consequenties.
Communicatie
Niet van toepassing
Evaluatie
Omstreeks december 2013

Velsen, 01-03-2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind

