
 
 

 
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2012- 81 

  

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Amendement inzake Opvang van Zwervend aangetroffen dieren 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld voor het vervullen van de wettelijke gemeentelijke taak met betrekking 
tot het opvangen van zwerfdieren voor het jaar 2013 al een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te 
stellen. De raad wil vóór 1 mei 2013 van het college weten hoe het college, in overleg met de 
Dierenbescherming Rijnmond, voor de komende jaren vorm wil geven aan de wettelijke 
verplichting.  
 
2. Aanleiding 
In artikel 5.8, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de opvang van 
zwervende en verlaten huisdieren voor rekening van de gemeente is. De burgemeester is 
verplicht gevonden (huis)dieren gedurende een periode van veertien dagen op te vangen. 
De Dierenbescherming heeft aangegeven dat de verrekening van de kosten voor het opvangen 
van dieren in de regio 10-15% van de werkelijke kosten bedraagt. 
 
3. Aspecten 
De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taken. De werkelijke gemaakte kosten voor 
Ridderkerk door Dierenbescherming Rijnmond bedragen ca € 79.200. Er wordt door de gemeente 
Ridderkerk € 7.500,- betaald. De Dierenbescherming Rijnmond kan dit verschil niet (meer blijvend) 
overbruggen, daarom is in alle gemeenten de discussie hierover gestart.  
KPMG heeft berekend dat de kosten per inwoner voor de opvang van hulpbehoevende dieren  
€ 1,76 bedraagt. In Rotterdam wordt volgens een ingroeimodel aan de wettelijke verplichting 
voldaan. In 2011 een bedrag van  € 1,08 en in 2012 een bedrag van € 1,25. 
Alternatieven geopperd door andere gemeenten zijn doorberekend en lijken vooralsnog duurder. 
Desgewenst kan een deel van de hondenbelasting worden in- en omgezet om de opvang van 
hulpbehoevende dieren te bekostigen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na aanname van dit amendement wordt de begroting aangepast. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking  
Een geringe Hondenbelasting zou kunnen worden ingezet ter dekking van de kosten.  
Het verminderen van de Hondenbelasting sinds 2010 heeft een relatie met het bezuinigingspakket. 
Voor het jaar 2013 wordt een eerste bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt 
ten laste gebracht van de dekkingsreserve 2011. 
 
Het raadslid, 
 
Arianne Ripmeester(PvdA) 
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