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Geachte fractievoorzitters van de gemeente Valkenswaard,
Het spijt ons u te moeten melden dat de gemeente Valkenswaard zich met ingang van 1 januari 2010
respectievelijk 6 april 2010 niet meer kan beroepen op een overeenkomst met de Stichting
Dierenopvangcentrum De Doornakker danwei de regioafdeling van de Dierenbescherming voor
ondersteuning in de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente inzake de zorg voor (gehouden)
zwerfdieren.
Dit brengt met zich mee dat de gemeente inmiddels zelf (ad hoc) maatregelen moet treffen
ingeval een gevonden of vermist dier wordt aangemeld.
Het proces rond dierennoodhulp is veelomvattend en bestaat uit meldingregistratie, koppeling
vermist/gevonden meldingen, transport, veterinaire zorg en opvang. Los van het feit dat de gemeente
(financieel) niet langer kan profiteren van een collectieve inkoopovereenkomst, is deze handelswijze in
tegenspraak met eerdere uitspraken dat praktische werkzaamheden in het kader van de
dierennoodhulp niet door de gemeente zelf dienen te worden uitgevoerd.
Het ligt evenwel binnen de bevoegdheid van het college om de verantwoordelijkheden resulterend uit
burgerlijk wetboek, boek 5 artikel 8 wat betreft gehouden (zwerf)dieren, op een alternatieve wijze te
organiseren dan op basis van een samenwerking met de Dierenbescherming. Wij zijn echter niet
geïnformeerd over de wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven aan deze
verantwoordelijkheid en maken ons hier -met oog op dierenwelzijn en informatieverschaffing naar de
burger- zorgen over.
In de bijlage treft u nadere informatie over dit dossier en het verloop van de belangrijkste contacten
tussen onze organisatie en de gemeente Valkenswaard. De wijze waarop dit dossier is behandeld
verdient ons inziens niet de schoonheidsprijs.
Desgewenst zijn wij gaarne bereid u persoonlijk danwei in een commissievergadering een en ander
toe te lichten. Uiteraard horen wij graag het standpunt van uw fractie over deze situatie.
Met (dier)vriendelijke groet,
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

HeirLjMuijers
Rpgiomanager
Bijlage: achtergronden en proces behandeling dossier dierennoodhulp
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Historie
Op grond van Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 8 hebben gemeenten een zorgplicht voor gevonden
en vermiste dieren binnen de gemeentegrenzen. Daar het als individuele gemeente praktisch
onmogelijk, in ieder geval vanuit moderne rol van gemeenten bezien ongewenst is, deze dieren zelf in
bewaring en verzorging te nemen, hebben 15 gemeenten in Zuidoost Brabant deze zorgplicht sinds
de jaren 70 overgedragen (uitbesteed) aan stichting Dierenopvangcentrum De Doornakker (DOC) te
Eindhoven.
De exploitatie van het DOC is historisch gestoeld op de opvang van hoofdzakelijk honden en katten.
Echter, de gemeentelijke taken zoals geregeld in het BW betreffen de zorg voor alle gehouden dieren
met een vermeende eigenaar vanaf het moment van de melding. In het verleden werden alleen de
directe capaciteitskosten voor de opvang van gevonden honden en katten doorberekend aan de
gemeenten. Kosten gerelateerd aan de registratie, organisatie, transport en medische noodhulp zijn
nooit in rekening gebracht. Ook het gehele zorgtraject van de opvang van de overige diersoorten
(anders dan hond en kat) is buiten beeld gebleven. Deze kosten zijn in het verleden gedragen door de
Dierenbescherming en andere (maatschappelijke) organisaties/initiatieven.
Op grond van het bovenstaande werd door Dierenbescherming en DOC geconcludeerd dat het laatste
contract tussen het DOC en de gemeenten gedateerd was en dringend aanpassing behoeft. Na
diverse vooraankondigingen in de collectieve ambtelijke overleggen van 2007 en 2008 heeft het DOC
op 16 juli 2009 de overeenkomst met de gemeenten opgezegd tegen vervaldatum 31 december 2009.
Dit met het oog op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarbij de dierennoodhulp wordt
uitgevoerd onder auspiciën van de regionale afdeling van de Dierenbescherming.
Overwegingen
De gemeenten, ook Valkenswaard, hebben te kennen gegeven tevreden te zijn over de integrale
aanpak van dierennoodhulp en de wijze waarop de Dierenbescherming invulling geeft aan haar rol.
Met name het onder de verantwoordelijkheid van één partij (i.e. de Dierenbescherming) brengen van
alle taken binnen het proces van dierennoodhulp wordt als zeer wenselijk beschouwd, daar hierdoor
de transparantie en kwaliteit van de noodhulp verhoogd kan worden.
Hoewel een forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage het gevolg is en vanuit gemeente
perspectief (uiteraard) onwenselijk is, dient hierbij het volgende in overweging te worden genomen:
binnen de regio is de Dierenbescherming de enige organisatie die een totaal pakket aan
dierennoodhulp aanbiedt.
de gemeenten de wettelijke plicht hebben dierennoodhulp te organiseren;
het belang van dieren en hun welzijn geborgd dient te zijn;
gemeenten in principe de voorkeur geven aan een collectieve overeenkomst;
Financieel kader
Onderstaand treft u inzicht in de tariefopbouw waarbij de vergelijking tussen 2009 en 2010 is gemaakt.
Dankzij de inzet van ruim 100 vrijwilligers kunnen de kosten voor de complexe proces dat 24 uur per
dag, 7 dagen per week actief is, relatief laag gehouden worden.

Meldkamer Diernnoodhulp
Dierenambulance
Opvang en medische zorg
- honden & katten
- overige diersoorten
Overhead
SUBTOTAAL
Voordeel uit sponsoring
TOTAAL
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Probleemstelling
De gemeente kan zich met ingang van 1 januari 2010 danwei 6 april 2010 niet meer beroepen op een
overeenkomst met het DOC of Dierenbescherming. Dit brengt met zich mee dat gemeente zelf (ad
hoc) maatregelen moeten treffen ingeval een (al dan niet gewond) dier wordt aangemeld.
Contactmomenten
Op 16 juli 2009 heeft St. Dierenopvangcentrum De Doornakker haar contract met uw gemeente
inzake dierennoodhulp opgezegd tegen vervaldatum 31 december 2009.
Op 31 juli 2009 heeft op initiatief van de Dierenbescherming een collectief ambtelijk overleg
plaatsgehad over de achtergronden en vervolgstappen na de contractopzegging. Valkenswaard
was niet vertegenwoordigd bij dit overleg.
Op 7 november 2009 heeft de Dierenbescherming de gemeente een voorstel doen toekomen voor
de continuering van de basisvoorziening dierennoodhulp voor de jaren 2010 en 2011.
Op 24 november 2009 heeft de Dierenbescherming vernomen welke ambtenaar namens de
gemeente Valkenswaard dit dossier zal gaan behandelen.
Op 4 december 2009 heeft een bilateraal overleg plaatsgehad tussen de Dierenbescherming en
de verantwoordelijk ambtenaar over de voortgang van dit dossier.
Op 17 december 2009 heeft op initiatief van de Dierenbescherming een collectief ambtelijk
overleg plaatsgehad over de contractvorm en vervolgstappen binnen het gemeentelijk collectief.
De ambtenaar van de gemeente Valkenswaard was aanwezig dit overleg.
De Dierenbescherming heeft de verantwoordelijk ambtenaar toegezegd de dienstverlening
conform haar voorstel van november 2009 uit te zullen voeren in het eerste kwartaal van 2010 in
afwachting van besluitvorming door uw college.
Op 25 januari 2010 heeft een overleg plaatsgehad met de ambtenaren van gemeenten
Valkenswaard, Nuenen en Bergeijk over de opzet van de collegevoorstellen.
Op 9 februari 2010 informeert de Dierenbescherming de gemeentes over de sluiting van de
zelfstandige stichting Vogelopvang Regio Eindhoven per 1 januari 2010. De Dierenbescherming
kondigt aan dat zij de zorg voor vogels alternatief zal organiseren en dat dit enkel bij gebreke van
een collectief akkoord op het voorstel van 9 november zal leiden tot wijziging van tariefstelling.
Begin maart 2010 vernemen wij dat wethouder Tindemans het voorstel vooralsnog niet in het
college wil inbrengen.
Medio maart 2010 informeert de Dierenbescherming bij de ambtenaar naar de stand van zaken.
Er blijkt geen collegebehandeling in het vooruitzicht.
Op 22 maart 2010 wordt het college aangeschreven (zie bijlage brief DB-10-071) met het bericht
dat de dienstverlening vervalt per 1 april 2010.
Op 1 april 2010 informeert de Dierenbescherming bij de gemeente hoe zij e.e.a. nu heeft
georganiseerd. In dit contact wordt aangegeven dat het dossier is ingediend bij burgemeester en
eerstens op dinsdag 06/04/10 wordt behandeld. De Dierenbescherming krijgt verzoek haar besluit
om te stoppen met de dienstverlening aan te houden tot het collegeoverleg heeft plaatsgehad.
Op 2 april 2010 heeft het bestuur van de Dierenbescherming uw college geïnformeerd dat de
dienstverlening wordt geprolongeerd tot 6 april einde dag in afwachting van besluitvorming.
Op 6 april 2010 einde dag verneemt de Dierenbescherming dat het dossier nader wordt
behandeld in het collegeoverleg van 13 april zonder dat wordt ingegaan op de vraagstelling hoe
de gemeente een en ander in tussenliggende periode denkt te organiseren.
Per 6 april 2010 om 17.30 uur eindigt, conform aankondiging, de dienstverlening van de
Dierenbescherming aan de gemeente Valkenswaard. Alle telefoontjes van burgers en politie
worden doorverwezen naar de gemeente.
Op 14 april 2010 ontvangt de Dierenbescherming bericht dat het college de besluitvorming
nogmaals heeft aangehouden.
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Lid Eurogroup for Animals en World Society
for the Protection of Animals (WSPA)
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Geacht college,
Op 16 juli 2009 heeft St. Dierenopvangcentrum De Doornakker haar contract met uw gemeente
inzake dierennoodhulp opgezegd tegen 31 december 2009.
Op 7 november 2009 heeft onze organisatie u een voorstel doen toekomen voor de continuering van
de basisvoorziening dierennoodhulp voor de jaren 2010 en 2011.
In een collectief ambtelijk overleg op 17 december 2009 heeft onze organisatie uw ambtelijk
vertegenwoordiger dhr. Peter Franken toegezegd de dienstverlening conform ons voorstel uit te zullen
voeren in het eerste kwartaal van 2010; dit in afwachting van besluitvorming door uw college.
Hoewel de 15 betrokken gemeentes en Dierenbescherming reeds 2Vz jaar geleden eerstens naar
elkaar hebben uitgesproken op de wijze zoals benoemd in het voorstel van november jongstleden met
elkaar te willen gaan werken is besluitvorming in uw gemeente in deze uitgebleven. Wij kunnen op
deze wijze echter geen invulling blijven geven aan betreffende werkzaamheden.
Wij wijzen u er evenwel op dat de gemeente op grond van Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 8 een
zorgplicht heeft voor gevonden en/of loslopende dieren binnen de gemeentegrenzen, van melding tot
opvang. Wij verzoeken u, met oog op vragen/meldingen van burgers ons te informeren hoe u na 1
april invulling gaat geven aan deze wettelijke taak.
Uiteraard hadden wij in het belang van dierenwelzijn en duidelijkheid naar de burgers graag gezien
dat de gemeente Valkenswaard dit dossier net zo voortvarend en positief in het college in behandeling
had genomen als vele andere gemeentes in de regio. Mocht u alsnog besluiten in te gaan op ons
voorstel van 7 november jl, dan verzoeken wij u dit ons per omgaande schriftelijk kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

M'ein Huijers
Regiomanager
Bijlage: Kopie schrijven d.d. 7 november 2009
Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming - gem. Valkenswaard
NB dit schrijven wordt u zowel per regulier post als per mail (smo(g>valkenswaard.nl) aangeboden
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