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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 

overwegende dat:

a) huisdieren aanwezig kunnen zijn bij Ridderkerkers met een minimuminkomen;
b) ook hulphonden toegewezen kunnen worden aan minima;
c) een huisdier verschillende behoeften vervult, eenzaamheid tegengaat, dagritme en bewegen 

stimuleert en stress helpt verminderen;
d) de Ridderkerkpas een grote groep minima bereikt en het college meer partijen wil laten aansluiten 

op de Ridderkerkpas;
e) er voorbeelden zijn van regelingen in andere gemeenten waardoor dierenartskosten voor minima 

kunnen worden verlicht en dierenwelzijn wordt bevorderd;
f) er in Ridderkerk geen regeling is die daarin voorziet; 

is van mening dat:

1) de gezondheid van huisdieren niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van de baasjes;
2) het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten kan leiden;
3) huisdieren vaak van grote emotionele waarde zijn;
4) dierenartskosten fors kunnen drukken op het maandbudget;

verzoekt het college om:

a. inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de dierenartskosten voor huisdieren en 
hulphonden in minimahuishoudens te verlichten;

b. daarbij na te gaan of, en zo ja op welke wijze, de Ridderkerkpas daarvoor kan worden ingezet;
c. de raad van de resultaten op de hoogte te stellen ruim vóór de raadsbehandeling van het Integraal 

Beleid Sociaal Domein in december 2020; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De raadsleden,

Arianne Ripmeester, PvdA Ad Los, Echt voor Ridderkerk Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

 

Voor 29: VVD, GL, CDA, Bo1, EvR, CU, LR, P18P, SGP, D66, PvdA
Tegen 0

Afgedaan met  RIB Afdoeningsbrief motie dierenartskosten d.d. 20 maart 2020  n.a.v. de mail van de 
griffier d.d. 10 april 2020 over de wijze van afdoening.

Aangenomen Verworpen

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-03-20-RIB-Afdoeningsbrief-motie-dierenartskosten.pdf

