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Onderwerp: artikel 35 vragen Dierenwelzijn

Geachte mevrouw Stoop en heer Stehouwer,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 2februari2018
met betrekking tot Dierenwelzijn aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
Deelt de gemeente onze mening, dat (huis)dieren een belangrijke rol vervullen onze
samenleving?
Wat draagt de gemeente op dit moment bij binnen het kader "dierenwelzijn"?
De gemeente is verplicht noodopvang te bieden aan dieren, hoe is dit binnen de
gemeente Moerdijk geregeld?
ls de gemeente van mening dat een (huis)dierenbeleid ten goede komt van de dieren,
maar ook voor de mensen een positieve bijdrage kan leveren?
Vind de gemeente een (huis)dierenbeleid belangrijk?
Heeft de gemeente een (huis)dierenbeleid?
Zo ja, waar is deze terug te vinden?
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 ?
Hoe staat u er tegenover om, in navolging van bijvoorbeeld Rotterdam, ook een Nota
Dierenwelzijn te (laten) schrijven als leidraad voor beleid en handhaving?
10. lndien positief, hoe gaan we dit organiseren? lndien 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 door middelvan social
media kan trachten een eigenaar op
12. Waarom is er voor de gemeente Moerdijk m.b.t. 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?
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De feitelijke beantwoording van bovenstaande vragen levert waarschijnlijk niet het gewenste
duidelijkheid. Om die reden zijn de antwoorden meer in algemene zin verwoord.

Rol huisdieren
Het college is met u van mening dat, mits er goed voor wordt gezorgd door de eigenaar,
huisdieren een belangrijke rolvervullen in de samenleving. Daarnaast is bijvoorbeeld de
kinderboerderij een plek waar kinderen en (groot)ouders graag komen.
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Wetteliike kaders
Het welzijn van dieren is vooral vastgelegd in de landelijke wettelijke kaders Wet Dieren en de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Uitgangspunt van deze wet is dat de eigenaar van
het dier verantwoordelijk is voor het welzijn. Daarnaast is er nog de Wet natuurbescherming.
Het uitvoeren van bovengenoemde regelgeving en handhaving van deze regelgeving op het
gebied van dierenwelzijn zijn primair een taak van het rijk en/ of provincie.
De gemeente Moerdijk heeft een aantal bepalingen voor beperken van overlast opgenomen
in de APV en is verantwoordelijk voor de opvang van "gevonden" huisdieren. Daarnaast wordt
opgetreden bij vermoeden mishandeling of ongewenste situaties zoals teveel honden/ katten
in een woning.
Veroeliik nota dierenwelziin Rotterdam
Nota Dierenwelzijn Rotterdam spitst zich toe op het vergroten van de ecologische waarde in
de stad. Daarbij wordt ingezet op beheer van openbare ruimte om diversiteit te vergroten,
bewustwording bij bewoners over houden van huisdieren, beheersen van plaagdieren en
voorkomen van leed bij dieren door vuurwerk, optredens, incidenten/ rampen en
mishandeling.
De gemeente Moerdijk heeft hiervoor geen apart beleid. Tot op heden biedt de bestaande
wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden Om die reden beperken wij ons tot op heden
op het uitvoeren van de wettelijke taak van "gevonden" huisdieren.
Uw raad heeft enkele maanden geleden een voorstel heeft aangenomen voor een bij- en
insectvriendelijk beheer van onze buitenruimte. Op de langere termijn levert onze gemeente
hiermee, weliswaar voor andere dieren dan waar u op doelt, een belangrijke bijdrage aan
flora en fauna in Moerdijk.

Opvano dieren
Gevonden dieren vallen volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5 art.8) onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is verplicht een gevonden dier minimaal
twee weken te bewaren en te verzorgen. Deze twee weken geven de eigenaar de kans het
dier terug te halen. De opvangplicht van de gemeente is niet beperkt tot honden en katten.
Het gaat om alle gevonden dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad). Het kan
dus ook gaan om een ontsnapt konijn of schildpad. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor, na
een aanbesteding, een overeenkomst afgesloten met Arduin (Stichting Asiel Roosendaal).
Het proces gaat in het kort als volgt:
Een zwerfdier wordt in de gemeente Moerdijk aangetroffen. Vinder neemt contact op met
Arduin en brengt indien mogelijk het dier naar de opvanglocatie. Anders haalt Arduin het dier
op. Arduin zorgt voor opvang en verzorging van het dier.
Naast de opvang maakt ook de eventueel noodzakelijke medische zorg en zorg voor het
achterhalen van de eigenaar deel uit van de werkzaamheden van Arduin (zie ook
htto://www. d ierenopvanqardu i n. nl/asiel#recent)
Proces oovano overleden "oevonden" dieren
Bij een melding van een gevonden overleden dier, wordt dit opgehaald of weggebracht naar
de milieustraat. Ðaar wordt bij honden- en katten, met een chipreader, de informatie over het
dier uitgelezen. Hiermee wordt, indien mogelijk, de eigenaar van het dier opgespoord en
geÏnformeerd. Helaas zijn niet alle katten gechipt of is soms de informatie op de chip
gedateerd, waardoor de eigenaar niet kan worden achterhaald.

lnformatie webçite
Het college constateert dat op dit moment op de gemeentelijke website nauwelijks informatie
over de opvang van "gevonden" huisdieren is opgenomen. Dit zal binnenkort worden
opgepakt. Bij deze informatie zal ook algemene informatie over de goede zorg van dieren
worden opgenomen (https//www.licq.nU) .
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