Artikel 35 vragen fractie BBM

Aan:

College van Burgermeester en Wethouders gemeente Moerdijk

Datum:

02-02-2018

Betreft:

Dierenwelzijn

Geacht College,

BBM krijgt de afgelopen periode steeds meer verontrustende geluiden te horen over het
dierenwelzijn binnen onze gemeente. Dieren en dierenwelzijn gaan ons zeer aan het hart.
Huisdieren zijn van groot belang voor veel van onze inwoners, zij zien het huisdier dan ook
als deel van het gezin. Helaas blijft de gemeente Moerdijk achter qua inzet voor
dierenwelzijn, en is er voor zover wij kunnen vinden geen beleid dat bijdraagt aan het welzijn
van (huis)dieren. Wij kunnen geenszins een beleid terug vinden, noch via de gemeente
website, noch daarbuiten. Het enige wat wij wel kunnen vinden is een
“hondenpoepbeleid”,
hondenpoepbeleid”, en onder gevonden voorwerpen komt ook de term “huisdieren” voor.
De dierenambulance is een belangrijk orgaan m.b.t. het dierenwelzijn, deze organisatie is
welbekend en wordt gerespecteerd door vele van onze inwoners. Helaas rijdt in
onzee gemeente de dierenambulance (dierenopvangcentrum Arduin) alleen voor
zwerfhonden en zwerfkatten, terwijl er in de overige gemeentes (Bergen op Zoom,
Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) ook beroep op de
dierenambulance gedaan kan worden voor gewonde niet-zwerfdieren.
niet
Een voorbeeld uit de praktijk, wat in onze ogen nooit op deze manier had mogen
gebeuren; Wij spreken een mevrouw die al een tijdje haar kat kwijt is. Zij klopt aan bij de
instanties die hiervoor ingericht zijn en krijgt
kri als antwoord dat ze hiervoor bij de
gemeente Moerdijk moet aankloppen. Zij werken in dit soort gevallen niet meer met de
gemeente Moerdijk samen. De mevrouw gaat daarna verder met haar zoektocht, en benaderde de
gemeente Moerdijk. Hier krijgt zij te horen
ho
dat als haar kat “dood” is, zij
hiervoor op de gemeentewerf moet zijn. Vanzelfsprekend gaat de betreffende
mevrouw op de gemeentewerf haar zoektocht vervolgen.
vervolgen Aldaar wordt zij gewezen naar een
kadaver bak. “Want daar verdwijnen ze”. Alleen bij een chip wordt een nummer
genoteerd, maar mocht een kat om wat voor reden dan ook niet gechipt zijn,
zijn, dan wordt dit
“gezinslid” zonder pardon gedumpt in een afvalcontainer. Deze mevrouw heeft dit incident
(wij hopen dat dit een incident betreft) als zeer onaangenaam
onaangenaam en emotioneel ervaren.

Door dit voorbeeld, meerdere geluiden,
geluiden vragen en opmerkingen van inwoners en onze zoektocht
naar informatie over dit onderwerp, hebben wij voor u de navolgende vragen;

1. Deelt de gemeente onze mening, dat (huis)dieren een belangrijke
belangrijke rol vervullen
vervulle binnen
onze samenleving?
2. Wat draagt de gemeente op dit moment bij binnen het kader “dierenwelzijn” ?
3. De gemeente is verplicht noodopvang te bieden aan dieren, hoe is dit binnen de
gemeente Moerdijk geregeld?
4. Is de gemeente van mening
mening dat een (huis)dierenbeleid ten goede komt van de dieren,
maar ook voor de mensen een positieve bijdrage kan leveren?
5. Vind de gemeente een (huis)dierenbeleid belangrijk?
6. Heeft de gemeente een (huis)dierenbeleid?
7. Zo ja, waar is deze terug te vinden?
8. Zo nee, is de gemeente met ons van mening dat een (huis)dierenbeleid kan bijdragen aan
verbetering van de leefomstandigheden van deze kwetsbare, niet voor zichzelf
sprekende groep ?
9. Hoe staat u er tegenover om, in navolging van bijvoorbeeld Rotterdam, ook in Moerdijk
een Nota Dierenwelzijn te (laten) schrijven als leiddraad voor beleid en handhaving?
10. Indien positief, hoe gaan we dit organiseren? Indien negatief, waarom niet?
11. Deelt de gemeente onze mening dat voorbeelden zoals hierboven niet meer van deze tijd
zijn, aangezien de gemeente in het huidige moderne tijdperk ook doormiddel van social
media kan trachten een eigenaar op te sporen?
12. Waarom is er voor de gemeente Moerdijk m.b.t.
m
de dierenambulance een andere
regeling dan voor de overige gemeentes die samenwerken met “Dierenopvang Arduin”?
13. Waar kunnen mensen met vragen over dierenwelzijn binnen de gemeente terecht?
Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Fractie BBM
Kitty Stoop & Peter Stehouwer

