Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1399731
Barbara Boudewijnse
Dierenwelzijnsbeleid

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Vaststellen van het Dierenwelzijnsbeleid Gooise Meren 2019-2023 zoals omschreven in de
bijlage.
2. Vaststellen van structurele budget van € 10.994 voor dierenwelzijnsbeleid in de begroting
2020.
2. Inleiding
De gemeente Gooise Meren heeft, zoals iedere gemeente, diverse wettelijke taken op het gebied
van dierenwelzijn. Tot op heden waren deze taken niet vastgelegd in of ondersteund door beleid.
De voorliggende beleidsnota voorziet in een behoefte aan beleid, die onderstaand wordt
toegelicht.
Inwoners houden verschillende dieren zoals honden, katten en konijnen. In het buitengebied van
de gemeente bevinden zich met name landbouwdieren, zoals varkens en koeien. De grootste
groep dieren wordt gevormd door vrijlevende dieren, zoals vogels en muizen.
Als gemeente zijn wij medeverantwoordelijk voor het welzijn van dieren binnen onze grenzen. Wij
hebben als gemeente een zorgplicht voor deze dieren, zodra blijkt dat niet meer voor ze gezorgd
wordt of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. De regelgeving m.b.t. tot dieren is vastgelegd in
de wet Dieren. De Wet Dieren is de kaderwet waarin specifieke wetten zijn ondergebracht.
Binnen deze nationale kaders hebben gemeenten mogelijkheden om een positieve impact op
dierenwelzijn te hebben. De gemeente Gooise Meren streeft ernaar om binnen de eigen
bevoegdheden het dierenwelzijn te bevorderen. Het dierenwelzijnsbeleid, zoals omschreven in de
bijlage, richt zich op zowel het welzijn van de dieren die door inwoners worden gehouden, als
dieren die in de vrije natuur leven.
De onderstaande voorbeelden vallen niet binnen de dierenwelzijnsnota:
- Biodiversiteit: portefeuille natuur;
- Toestaan of verbieden sportvisserij: bevoegdheid rijksoverheid.
3.

Beoogd effect
De gemeente Gooise Meren streeft naar een eenduidig beleid. Het doel van het beleid is bijdragen
aan het behoud en, waar nodig, verbeteren van het welzijn van zowel gehouden als vrijlevende
dieren binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Nadruk op voorlichting en educatie
Vaak blijkt in de praktijk dat dierenleed een gevolg is van onwetendheid van inwoners over het
omgaan met dieren. De gemeente vindt het belangrijk om meer aandacht te besteden aan
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voorlichting en educatie. De gemeente informeert bewoners en organisaties over de inhoud
van deze dierenwelzijnsnota. Samen met communicatieafdeling wordt een communicatieplan
1.2 Nadruk op voorlichting en educatie
In de praktijk blijkt dat dierenleed vaak een gevolg is van onwetendheid van inwoners over het
omgaan met dieren. De gemeente vindt het daarom belangrijk om meer aandacht te besteden
aan voorlichting en educatie. De gemeente informeert bewoners en organisaties over de
inhoud van deze dierenwelzijnsnota. Samen met de communicatieafdeling wordt een
communicatieplan opgesteld en een landingspagina op de gemeentelijke website gerealiseerd.
Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met de dierenambulance, kinderboerderij, asielen,
natuur- en milieueducatie en scholen om de educatieve functie, die ze al hebben, te vergroten.
1.3 Winst via dierenwelzijn bij Sociaal domein
Er is steeds meer aandacht voor de waarde van gehouden dieren in relatie tot de doelen in het
sociale domein. Zo kan het voorkomen dat inwoners vanwege fysieke of financiële redenen
niet de zorg kunnen bieden die het gehouden dier nodig heeft. Het dier kan echter van groot
belang zijn voor het sociale welzijn van de mens. Inwoners worden daarom gefaciliteerd om zo
lang mogelijk de kwalitatief goede zorg te bieden aan het gehouden dier.
1.4 Regionale afstemming met gemeenten en organisaties
De organisaties in de dierenwelzijnsketen opereren regionaal. Indien nieuwe afspraken met
organisaties gemaakt moeten worden, wordt gezamenlijk met de regionale gemeenten
opgetrokken om tot eenduidige financiële- als taakafspraken te komen met de organisaties.
Deze behoefte is er tevens bij de regionale gemeente als de organisaties.
1.5 Gemeente goede voorbeeld
De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om diervriendelijke keuzes te maken. Dit
betekent dat geïnvesteerd wordt in kennisverbreding binnen de eigen organisatie. Zo wordt er
gewerkt met de gedragscode Wet natuurbescherming. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente
handelt bij werkzaamheden in het groen of bij werkzaamheden aan gebouwen waar dieren
worden verwacht. Ook biedt de catering van de gemeente Gooise Meren diervriendelijke
alternatieven aan.
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Nieuw beleid maar geen nieuw begin
Al jaren wordt vanuit verschillende beleidsterreinen bijgedragen aan het dierenwelzijn, onder
andere door middel van het ondersteunen van organisaties zoals Vogelhospitaal en dierenasiel
Dierenbescherming Amersfoort .De dierenwelzijnsmaatregelen in deze nota zijn voor het
grote deel niet nieuw. De gemeente heeft echter de ambitie om bewust meer bij te dragen aan
het dierenwelzijn en bestaande en nieuwe activiteiten te bundelen. De ambities die daarbij
horen komen samen in de het dierenwelzijnsbeleid in de bijlage.
1.2 Geen smart doelstellingen
Een aantal in de nota genoemde acties en ambities is nieuw en de kennis voor een realistische,
smart geformuleerde doelstelling ontbreekt vooralsnog. Het is de bedoeling om het beleid
gedurende twee jaar te monitoren en aansluitend te evalueren en meer concrete
doelstellingen te formuleren.
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1.3 Uitvoering ligt veelal bij externe samenwerkingspartners
De organisaties in de dierenwelzijnsketen opereren regionaal. De ambtenaar dierenwelzijn
werkt dan ook samen met ketenpartners en regionale gemeenten.
2.1 Geen dekking alle activiteiten
In het voorbereidingstraject van de nota zijn op het gebied van communicatie, voorlichting en
educatie waardevolle informatie en suggesties opgehaald bij ketenpartners. Er is echter niet
voldoende budget beschikbaar om alle geplande acties op korte termijn te bekostigen. De
prioriteit ligt bij maatregelen binnen het sociaal domein en de samenwerking met
ketenpartners. De dorpsboswachter en educatieprogramma’s zijn wel in de nota opgenomen,
maar staan ‘in de wacht’. Hopelijk kunnen deze acties in een later stadium worden uitgevoerd.
6. Duurzaamheid
W.V.T.
7. Financiële onderbouwing
In tabel 1 zijn de benodigde middelen en de dekking weergegeven. Hierbij is rekening gehouden
met acties uit de nota die nog niet uitgevoerd worden. Op de onderste rij wordt het nadelig effect
voor de meerjarenbegroting gepresenteerd. In de berekening van het structureel tekort wordt
rekening gehouden met de nog op te voeren ophoging van het budget in het eerste
voortgangsverslag 2019 met € 10.000 voor ongediertebestrijding. Met het nadelig effect ad circa
€ 11.000 vanaf 2020 is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. De financiële gevolgen
worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023.
Tabel 1: Benodigde middelen en dekking
Actie
Totaal benodigd budget volgens
Nota Dierenwelzijnsbeleid 2019-2023
Onderdelen ‘in de wacht’

2019
€ 148.500

2020
€ 165.500

2021
€ 160.500

2022
€ 160.500

2023
€ 155.500

Voorlichting en communicatie

€ 4.200

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

Communicatieafdeling intern

€ 2.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 2.500

€ 141.800

€ 152.800

€ 147.800

€ 147.800

€ 143.800

€0

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 20.000

€ 5.000

PM

PM

PM

€ 5.800
€ 116.000

€ 5.800
€ 130.000

€ 5.800
€ 130.000

€ 5.800
€ 130.000

€ 5.800
€ 126.000

0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

Totaal benodigd budget
Specificatie benodigd budget:
Minimaregeling voor dierenhulp
Dierenbuddies
Educatie
Uitvoerende samenwerkingspartners
Beleidscoördinatie dierenwelzijn
Dekking
Minimaregeling voor dierenhulp
(dekking binnen huidig budget
minimabeleid)
Dierenbuddies
(dekking Innovatiebudget SD)

2019

2020

2021

2022

2023

€0

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 20.000

€ 5.000

PM

PM

PM
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0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

0,1 FTE

Diverse bestaande budgetten*

€ 114.806

€ 114.806

€ 114.806

€ 114.806

€ 114.806

Totaal aanwezige dekking

€ 134.806

€ 131.806

€ 126.806

€ 126.806

€ 126.806

Nog te dekken
€ -6.994
€ -20.994
€ -20.994
€ -20.994
Structurele ophoging budget
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
ongediertebestrijding **
Nadelig effect (exclusief mutatie vv1
€ 3.006
€ -10.994
€ -10.994
€ -10.994
2019)
* Bedrag bestaat voornamelijk uit bijdragen aan organisaties aangaande de uitvoering
.
**Mutatie wordt meegenomen in het eerste voortgangsverslag 2019 voor de uitgaven voor
bestrijding van de overlast van ratten en konijnen . Gelet op de werkelijke uitgaven voor 2017 en
2018 dient het budget structureel met € 10.000 opgehoogd te worden.

€ -16.994
€ 10.000

Beleidscoördinatie dierenwelzijn
(dekking bestaande formatie M&O)

8. Communicatie en participatie
De gemeente informeert bewoners en organisaties over de inhoud van deze dierenwelzijnsnota.
Samen met de communicatieafdeling wordt een communicatieplan opgesteld en een
landingspagina op de gemeentelijke website gerealiseerd.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Er wordt een 2-jaarlijkse planning gemaakt en deze wordt door het college vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1351625 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.

Vast te stellen Dierenwelzijnsbeleid Gooise Meren 2019-2023 zoals omschreven in de bijlage.
Vast te stellen structurele budget van € 10.994 voor dierenwelzijnsbeleid in de begroting 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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