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Onderwerp: Nota Dierenwelzijn Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor: 

 de nota Dierenwelzijn Ridderkerk te bespreken in uw raadsvergadering van 18 februari 
2010; 

 als fractie daarbij aan te geven wat ten aanzien van het dierenwelzijn uw inzet zal zijn bij 
de nog te houden discussie en besluitvorming over de voorstellen; 

 over onderstaande voorstellen een beslissing te nemen bij de besluitvorming over de 
resultaten van de kerntakendiscussie; 

 het college uit te nodigen een raming te maken van de middelen (financiën en personeel) 
die met elk van de voorstellen zijn gemoeid en de raad daarvan tijdig op de hoogte te 
stellen; 

 in te stemmen met de intenties die uit de nota spreken ter bevordering en verbetering van 
het dierenwelzijn. 

 
2. Aanleiding 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken die de Gezondheid- en 
Welzijnswet voor dieren, en artikel 8 lid 3 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek haar voorschrijft.  
Over de uitvoering en invulling van die taak is weinig vastgelegd en wordt het politieke debat 
zelden gevoerd. Reden voor de indieners van dit voorstel om aan de hand van de Nota 
Dierenwelzijn Ridderkerk het debat daarover aan te gaan. De Nota Dierenwelzijn is reeds in uw 
bezit en ligt tevens bij de ter inzage liggende stukken. 
 
3. Aspecten 
 
Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren, zowel 
de gehouden dieren als de in het wild levende dieren. Het doel van de nota is om een duidelijk 
beleid te krijgen met betrekking tot het welzijn van dieren en uiteindelijk het welzijn van dieren te 
waarborgen. Dit beleid geeft richting aan de wijze waarop de gemeente om moet gaan met dieren 
in de directe en indirecte omgeving.  
 
Bij de besluitvorming over de resultaten van de kerntakendiscussie zal de raad een beslissing 
dienen te nemen over de volgende doelstellingen: 
 

 Het scheppen van voorwaarden waardoor over een langere tijd opvang van zwerfdieren 
zeker wordt gesteld op het maatschappelijk en wettelijk gewenste kwaliteitsniveau. 

 Het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dieren waarvan afstand wordt gedaan door 
meer voorlichting, educatie, handhaving regelgeving en preventie. 

 Inhoud geven aan de zorgplicht in de geest van de Flora- en faunawet bij het beheer van 
de openbare ruimte. 

 Het scheppen van voorwaarden waardoor de opvang van gewonde en zieke dieren wordt 
zeker gesteld op een gewenst kwaliteitsniveau. 
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 Het voorkomen van onnodig dierenleed bij de bestrijding van overlast door dieren in de 
openbare ruimte, de uitoefening van de jacht en de sportvisserij. 

 Het terugdringen van het aantal verwondingen bij dieren door preventieve maatregelen bij 
inrichting en beheer van de openbare ruimte.  

 Het verstrekken van reële vergoedingen voor maatschappelijke dienstverlening 
dierenwelzijn op basis van actuele inzichten in alle kostenfactoren. 

 
De gemeente gaat uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van haar burgers en wil haar burgers 
ervan overtuigen dat men goed moet overwegen welke verantwoordelijkheden het nemen van een 
huisdier met zich mee brengt om zo het aantal verlaten, verwaarloosde en mishandelde dieren 
terug te kunnen dringen. Onverantwoord omgaan met dieren kan immers leiden tot onnodige 
overlast en leed en kan tevens onnodige kosten voor de gemeenschap met zich meebrengen.  
Daarnaast wil de gemeente, in haar voorbeeldfunctierol, het beleid betreffende dierenwelzijn beter 
organiseren binnen de eigen organisatie. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Bij de besluitvorming over de resultaten van de kerntakendiscussie zal de raad tevens een 
beslissing dienen te nemen over de volgende voorstellen: 
 
1.  De gemeente neemt initiatieven om er voor te zorgen dat de verschillende organisaties 

beter hun informatie onderling uitwisselen. 
2.  De gemeente herziet haar overeenkomst met de plaatselijke afdeling van de 

Dierenbescherming en gaat na of gekomen moet worden tot een verbreding van de 
verplichte uitvoering van de wettelijke taken door de gemeente, zoals opvang, vervoer en 
verzorging. 

3.  De gemeente bevordert de aandacht voor het dierenwelzijn op de scholen. 
4.  De gemeente brengt het belang van vaccinaties bij huisdieren onder de aandacht via 

publiciteit in het Gemeentejournaal en de Gemeentegids. 
5. Binnen de ambtelijke organisatie wordt één aanspreekpunt Dierenwelzijn aangewezen. 
6.  De gemeente zal in de diverse plannen maatregelen opnemen ter bescherming en opvang 

van dieren in geval van calamiteiten.  
7. De gemeente zal intern gebruik gaan maken van biologische catering ( op grond van 

landelijke Intentieverklaring Biologische Catering). 
8.  De gemeente zal ten aanzien van het door haar uitgevoerde groenbeheer afspraken 

maken ten aanzien van het dagelijks onderhoud en verantwoorde aanplant. 
9.  Het telefoonnummer van het landelijk meldpunt Dierenbescherming wordt opgenomen in 

de Gemeentegids. 
10. De gemeente stelt een handleiding preventieve maatregelen bij inrichting en beheer van 

de openbare ruimte vast. 
11. De gemeente geeft in communicatie-uitingen het belang van het laten identificeren 

(“chippen”) van honden (identificatie honden wordt verplicht) en katten aan. 
12. De gemeente geeft het belang aan van zelfregulering in de circusbranche (met dieren) en 

vraagt, bij uitblijven ervan, om landelijk beleid. 
13. De gemeente laat, indien nodig, vangacties uitvoeren in samenwerking met de plaatselijke 

afdeling van de Dierenbescherming. 
14. Er worden nieuwe afspraken met betrekking tot de uitvoering van de destructieverordening 

met de Dierenbescherming gemaakt. 
15. Dierenwinkels worden aangemoedigd dierbewust te handelen. 
16. Indien nodig worden contracten t.a.v. onderhoud van de ruimtelijke voorzieningen van de 

kinderboerderij(en) herzien. 
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17. Bestrijdingsmogelijkheden schade door dieren worden in kaart gebracht; daarnaast wordt 
samengewerkt met de Dierenbescherming m.b.t. schadebestrijdingsmogelijkheden. 

18. Er wordt een vergunningbeleid hengelsport opgesteld. 
19. Het beperken dan wel afschaffen van de hondenbelasting wordt als wenselijk gezien. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Het college wordt uitgenodigd een raming te maken van de middelen (financiën en personeel) die 
met elk van de voorstellen zijn gemoeid en de raad daarvan tijdig op de hoogte te stellen. 
 
 
De raadsleden, 
 
P. Boertje (VVD) R.Hitzert (PvdA) 
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