Raadsvoorstel
Onderwerp: Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014
Datum raadsvergadering
Datum Carrousel
Raadsvoorstelnummer
Registratienummer

26 april 2012
12 april 2012
R12.030
B11.0548

Portefeuillehouder
Ambtenaar
Telefoonnummer
E-mailadres

W.E. Westerman
ID/AZ Mw. J. Vermaat
0255-567268
jvermaat@velsen.nl

(Publieks)samenvatting
De Nota Dierenwelzijn is het beleidskader waarin het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid voor de
huisdieren en in het wild levende dieren in Velsen is vastgelegd.
De gemeente heeft zowel wettelijke als morele verplichtingen jegens deze dieren en wil dit ook
uitdragen. De belangrijkste wettelijk verplichte taak is de opvang van zwerfdieren. Deze taak wordt al
jaren door derden uitgevoerd op basis van subsidies. Het is gewenst over te gaan op inkoop van zorg
per opgevangen dier bij het Kerbert Dierentehuis, Knaagdierencentrum en de organisaties van
dierenambulances, die uiteindelijk kostendekkend moet zijn.
Voorgesteld besluit
1. de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014 vast te stellen
2. het budget met ingang van 2012 te verhogen met € 65.576,-- om de wettelijke taken uit te
kunnen laten voeren en dit te dekken vanuit de algemene reserve 2012
3. in de Voorjaarsnota 2012 de meerjarige budgetverhoging bij de besluitvorming te verwerken
Inleiding
De Nota Dierenwelzijn is het beleidskader waarin het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid voor de
huisdieren en in het wild levende dieren in Velsen is vastgelegd. De gemeente heeft zowel wettelijke
als morele verplichtingen jegens deze dieren. De wettelijke taken zijn:
1. het vervoeren en opvangen van dakloze (huis)dieren gedurende 14 dagen; en
2. het opruimen van kadavers.
In de praktijk zijn deze taken al jaren uitbesteed aan o.a. het Kerbert Dierentehuis,
Knaagdierencentrum en de organisaties van dierenambulances. Deze organisaties kregen, (met
uitzondering van het Knaagdierencentrum), tot nu toe jaarlijks een - niet kostendekkende – subsidie.
In de kadernota wordt voorgesteld deze diensten te gaan inkopen. Verder betreft het
dierenwelzijnsbeleid een breed scala aan onderwerpen. Zoals het diervriendelijk bestrijden c.q. het
voorkomen van dierplagen tot het signaleren van verwaarlozing en mishandeling. Maar ook de
houding ten opzichte van evenementen met dieren en het verplicht stellen van schuilstallen voor
dieren die buiten staan komen in deze nota aan de orde. De nota zal na vaststelling door het college
worden vertaald in een uitvoeringsplan.
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 uitvoering door hen van de gemeentelijke wettelijke taken
Kader
Collegebesluit 1 maart 2011
Burgerlijk Wetboek

Flora en Faunawet
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)
Inkoopbeleid
Argumenten
De portefeuille Dierenwelzijn kende nog geen beleidskader. Met deze nota beschikt ook Velsen over
een nota met uitgangspunten voor het nemen van beslissingen waarbij dieren(belangen) betrokken
zijn.
De nota is eerder behandeld in de sessie van de raad van 31 maart 2011. Tijdens deze sessie werd
onder andere de opmerking gemaakt over de onduidelijkheid van de wettelijke verplichtingen van de
gemeente en de kosten die hieraan zijn verbonden zijn. Mede om die reden werd de nota niet
besluitrijp geacht.
Inmiddels is er intensief overleg geweest met de Dierenbescherming Noord-Holland-Noord, Kerbert
Dierentehuis, het Knaagdierencentrum, de dierenambulances en de gemeenten Uitgeest en Beverwijk.
In deze overleggen is met name gesproken over de kosten van opvang en ophalen van (zwerf)dieren.
Onderdeel van de nota is dat met genoemde organisaties overeenkomsten zullen worden gesloten tot
inkoop van de zorg voor ophalen en opvang van zwerfdieren tegen een reële kostenvergoeding.
Met deze inkoop worden de dieren na de wettelijk verplichte termijn van opvang van 14 dagen ook
nog verzorgd in het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum.
Voor de dierenambulances wordt uitgegaan van kostendekkendheid. Bij Dierenambulance
Kennemerland wordt al per rit betaald en voor Dierenambulance Velsen dient dit ook te worden
gerealiseerd.
Deze inkoopformule wordt al toegepast door de gemeente Heemskerk. De colleges van de gemeenten
Beverwijk en Uitgeest leggen een gelijkluidend voorstel aan hun raad voor.
Het overstappen naar de inkoopformule vereist verhoging van het budget. Indien de raad besluit geen
budget beschikbaar te stellen, wordt de huidige subsidiëring voortgezet. In dat geval zijn de
organisaties niet in staat de wettelijke taken naar behoren uit te voeren. De gemeente zal dan de taken
zelf moeten gaan uitvoeren, waarvoor ondermeer de benodigde kennis niet aanwezig is en waarmee
kosten zijn gemoeid om het op niveau te krijgen en te houden.
Onderzocht is of de hondenbelasting ingezet kan worden ter financiering van een gedeelte van het
werk van de Dierenambulance, voor wat betreft de honden. De hondenbelasting is een doelbelasting.
Op jaarbasis worden er ca. 60 honden in Velsen door burgers aangemeld bij de Dierenambulances. In
belangrijke mate worden de kosten (het ophalen van de honden) op de eigenaren verhaald. Het betreft
hier dus geen kosten voor de gemeente. De hondenbelasting behoeft hiervoor niet als dekkingsmiddel
te worden ingezet. De overige ritten van de Dierenambulances zijn o.a. veel vogels en katten. Voor
deze dieren kan de hondenbelasting niet worden ingezet.
Ook is onderzocht hoe de betaling loopt van het ophalen van kadavers die worden gevonden in de
openbare ruimte (dieren zonder eigenaar).Er is geen contract met HVC. De kadavers worden
opgehaald door de Dierenambulances. Deze kosten worden verhaald op de gemeente. Het ophalen
van kadavers in de openbare ruimte (dieren zonder eigenaar) is een wettelijke taak van de gemeente.
Maatschappelijk draagvlak
Er bestaat breed draagvlak voor een dierenwelzijnsbeleid. Er is afstemming geweest met
regiogemeenten en verschillende actoren hebben inbreng gehad.
Financiële consequenties

De keuze voor kostenvergoeding voor ophalen en opvang van zwerfdieren leidt tot hogere uitgaven,
te weten: € 65.576,--, om de wettelijke taken uit te kunnen laten voeren.
Onderstaand een overzicht van de toename van de uitgaven ten opzichte van de huidige begroting:
a. Opvang: 50% kosten van de opvangdagen: Kerbert Dierentehuis en Knaagdierencentrum,
budgetverhoging € 15.000,-b. Ophalen: de werkelijke ritprijs betalen:
Dierenambulance Velsen:
budgetverhoging: € 50.351,-Dierenambulance Kennemerland: budgetverhoging: € 225,-- .
Het totale budget bedraagt na verhoging: € 125.226,--.
Voorgesteld wordt:
1. het budget met ingang van 2012 te verhogen met € 65.576,-- om de wettelijke taken uit te
kunnen laten voeren en dit te dekken vanuit de algemene reserve 2012, en
2. in de Voorjaarsnota 2012 de meerjarige budgetverhoging bij de besluitvorming te verwerken.
Met dit voorstel voldoen we niet aan het maken van een integrale afweging. Normaliter maken we
keuzes met structurele financiële effecten bij de voorjaarsnota of bij de meerjarenbegroting.
Vanuit urgentieoverwegingen kan niet gewacht worden met een integrale afweging bij de
Voorjaarsnota. Indien het budget niet beschikbaar wordt gesteld in 2012, zijn de organisaties niet
langer bereid de wettelijke taken uit te voeren, omdat de huidige en lagere subsidiëring niet
kostendekkend is. De gemeente zal dan de taken zelf moeten gaan uitvoeren. Dit is zeer ongewenst.
Met het beschikbaar stellen van de middelen uit de algemene reserve kan al in 2012 uitvoering
worden gegeven aan het nieuwe beleid.
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