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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
De heer M. Hillebrink heeft een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp in een
sessie te bespreken. Doel van deze sessie is om informatie uit te wisselen over de
evaluatie van het Dierenwelzijnsbeleid en daarnaast alvast te brainstormen over de
nieuwe planperiode 2017-2020. De heer Hillebrink vraagt aan de fracties om drie
speerpunten te benomen.
Om eventuele vragen te beantwoorden zijn uitgenodigd mevrouw Sanne AbbasGeurtjens, beleidsmedewerker Dierenbescherming, regio Noord-Holland Noord en
de heer Harm Niessen van de Stichting Faunabescherming.
De heer Hillebrink leidt het onderwerp in en geeft de reden aan waarom dit
onderwerp is agendeerd. De heer Hillebrink vraagt hierbij om een proactieve houding
van de raad.
Wethouder Te Beest spreekt zijn dank uit voor het plaatsvinden van deze sessie. De
wethouder gaat kort op het onderwerp in. Verder geeft de heer te Beest aan hij de
speerpunten tot zich zal nemen en zich daarover nader zal beraden zonder
toezeggingen te doen.
Deudekom (LGV): speerpunten/opmerkingen: stimuleren van houtwallen en
houtsingels, veel wildmengsel voor de bijen, voldoende ruimte uitlaatroutes honden,
niet maaien tijdens het broedseizoen, opnemen van dierenmishandeling en
verwaarlozing in de APV.
Sitompul (GroenLinks): speerpunten/opmerkingen: aandacht voor bijenpopulatie /
bloemenbestand.
Diepstraten (Velsen Lokaal): speerpunten/opmerkingen: educatie,
bomenkap/snoeien tijdens het broeden, visserij en hengelsport als impuls regionale
economie, handhaving oneigenlijke visserij, overlast van meeuwen en damherten,
zwerfkattenprobleem havengebied.

Buist (SP): speerpunten/opmerkingen: huisdieren in relatie tot geneeskundige kosten
voor mensen met een laag inkomen.
Hillebrink (D66): speerpunten/opmerkingen: eenzaamheid aandachtspunt richting de
nota, financiële paragraaf in de evaluatie, met welke knelpunten gaat het college aan
de gang, schuilstallingsbeleid, zwerfkattenbeleid havengebied, meer natuureducatie
en voorlichting op de gemeentelijke website.
Van de Brink (VVD): speerpunten/opmerkingen: educatie en bewustwording,
haalbaarheidsstudie KICC realisatie binnen budget dierenwelzijn.
Havik (PvdA): speerpunten/opmerkingen over de uitvoering van de kadernota:
kattenoverlast wordt geen prioriteit gegeven, meldnummer 114 op de website is niet
te vinden, dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld.
Sintenie (CDA): speerpunten/opmerkingen: aanstelling dierenpolitie, dierenpraktijk
tuincentrum, overlast van dieren, vrijwilligers die zich bezig houden met
dierenwelzijn, paardenpoep door grote populatie van paarden.
Waljaard (ChristenUnie): website en nummer 114 red een dier, educatie en
onderwijs, handhaving, meer uitlaatplekken voor honden.
Wethouder Te Beest gaat verder in op alle politieke vragen.
Conclusie voorzitter: alle politieke vragen zijn beantwoord en er zijn geen
toezeggingen gedaan door de wethouder.

