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1. Kennisnemen van het regionale voorstel voor een aanpassing van de vergoedingen, eenmalig in 2020 en 
structureel vanaf 2021 aan de Dierenambulance, de Vogelopvang en de Egel- en Eekhoornopvang.

2. Niet instemmen met de eenmalige verhoging in 2020 vanwege tegenvallers veroorzaakt door Corona.
3. Instemmen met de structurele verhoging van de financiering aan deze organisaties vanaf 2021 door uit te gaan 

van een vaste regionale bijdrage omgeslagen op inwoneraantal.
4. Deze afspraak tussen gemeenten vastleggen voor een periode van 4 jaar en deze na 3 jaar evalueren en bij de 

evaluatie de resultaten van de ondersteuning door Dierenlot betrekken.
5. De vaste gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2024 vaststellen op 140% van de optelsom van de 

werkelijke bijdragen in 2019 vanuit de regiogemeenten. Dit betekent voor Huizen jaarlijks een structurele 
verhoging van € 1.778,- voor de Dierenambulance, € 3.330,- voor de Vogelopvang en € 222,- voor de Egel- en 
eekhoornopvang, totaal € 5.330,- per jaar.

6. Kennisnemen dat bij een positief besluit er een taakstellende bezuiniging gerealiseerd dient te worden.
7. Bij positief advies de wijziging middels de eerstvolgende begrotingsactualisering aan de raad voorleggen.
8. De gemeenteraad informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. Deze wordt door de zeven gemeenten 

gelijktijdig verzonden als alle colleges hebben besloten.
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Kaders
Op 1 januari 2013 is de Wet Dieren in werking getreden. De wet stelt zelf een beperkt aantal regels en 
biedt daarnaast de mogelijkheid om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. Daarnaast zijn de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet sinds 2002 in werking. De Wet Dieren is 
gericht op de bescherming van het individuele dier. In de Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet is de uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
opgenomen. Deze wetten gaan over de bescherming van soorten in de natuur.

Met dit voorstel worden incidenteel voor alle gemeente in onze regio voor 2020 en structureel voor de 
jaren daarna afspraken gemaakt om de positie van de organisaties te versterken. De andere 
gemeenten hebben mondeling aangegeven hiertoe te willen besluiten. In deze gemeenten vindt 
gelijktijdig de besluitvorming plaats. Deze afspraken zijn een vervolg op de eerdere afspraken voor de 
periode 2016 - 2018 en die in 2019 stilzwijgend zijn voortgezet in afwachting van nieuwe 
besluitvorming.

Aanleiding
De regiogemeenten hebben een verkenning uitgevoerd naar de financiële positie van de 
dierenwelzijnsorganisaties in de regio. Met dit voorstel worden incidenteel voor 2020 en structureel 
voor de jaren daarna afspraken gemaakt om de positie van de organisaties te versterken. Dit is 
noodzakelijk om de continuïteit te borgen van de deels wettelijke en deels niet wettelijke taak die 
gemeenten hebben in de opvang van gedomesticeerde zwerfdieren.

Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De inwoners houden 
verschillende gezelschapsdieren. Echter de grootste groep dieren, ook in stedelijke gemeenten, wordt 
gevormd door in het wild levende dieren. Tegenover al deze dieren hebben wij als mens 
verplichtingen. Zo hebben wij een zorgplicht en mogen we niet zomaar alles doen met dieren. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen 
van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de 
gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt

Ad. 2. Wijziging en verhoging bekostigingssystematiek
De portefeuillehouders hebben aangegeven bij voorkeur regionaal te gaan financieren met een vaste 
bijdrage die over gemeenten wordt omgeslagen op basis van inwoneraantal. Dit geeft meer zekerheid 
voor de organisaties en minder administratieve druk bij de gemeenten. Doel is het herijken van de 
financiële ondersteuning van de dierenwelzijnsorganisaties om de continuïteit van deze organisaties

Argumentatie
Voor de uitgebreide argumentatie verwijs ik u naar bijgaand regionaal voorstel (bijlage 1). 
Het regionale voorstel bevat een 2-tal beslispunten:

1. Instemmen met een eenmalige bijdrage aan het Vogelasiel, Egel- en Eekhoornopvang en de 
Dierenambulance ter ondersteuning van tegenvallers door Corona.

2. Een wijziging in de bekostigingssystematiek voor deze opvangorganisaties door uit te gaan 
van een vaste bijdrage per inwoner. Deze wijziging betekent ook een structurele verhoging 
van de in onze begroting geraamde bedragen.

Ad. 1. Extra Coronabijdrage in 2020: Voor Huizen een bedrag van € 4.840,-.
Er zijn geen regelingen van het Rijk voorhanden ter tegemoetkoming van dierenwelzijnsorganisaties in 
Corona-tijd. De gelden die wij voor Corona inmiddels ontvangen hebben, hebben andere labels dan 
dierenwelzijn. Desondanks heeft de gemeente Huizen zelf de verantwoordelijkheid genomen de Egel- 
en Eekhoornopvang, gevestigd in Huizen, een kwijtschelding van de huur van € 1.952 te geven. In 
een verder tegemoetkoming zoals regionaal wordt voorgesteld, kunnen wij daarom niet meegaan.
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Als deze organisaties stoppen moet de gemeente zelfde opvang organiseren. Op regionale schaal 
waren de uitgaven voor de drie instellingen in 2019 in totaal € 75.000. Het is niet mogelijk voor dit 
budget zelf de uitvoering van deze taak te organiseren. Uitbesteden aan organisaties buiten de regio 
is niet wenselijk vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en bovendien kostenverhogend.

Alternatieven
Niet instemmen met het regionale voorstel en de huidige wijze van financiering (met open- 
eindstructuur) te continueren.

Uitvoering en evaluatie (betreft structurele bijdrage vanaf 2021)
Om de uitvoering van de regeling zowel voor de organisaties als voor de gemeenten zo efficiënt 
mogelijk te maken wordt voorgesteld deze als volgt in te richten:

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Communicatie
De genomen regionale besluiten worden gezamenlijk gecommuniceerd naar de drie betrokken 
organisaties. En daarbij zijn de gemeenten waar de organisatie is gelegen leidend, dus voor Huizen 
hebben wij een trekkersrol als het gaat om de Egel- en eekhoornopvang, zoals Hilversum dit heeft 
voor de Dierenambulance en Gooise Meren voor het Vogelasiel.

te borgen en daarmee de deels wettelijke en deels niet-wettelijke taak van de gemeente voor het 
vervoer en de opvang van zwerfdieren en gewonde wilde dieren.

De huidige regeling in Huizen dateert uit 2016 en is een open einde financiering. Deze drie 
organisaties declareren op basis van uit Huizen afkomstig opgevangen dieren dan wel voor Huizen 
gereden ritten. De kosten lopen de laatste jaren fors op. In 2019 en naar verwachting in 2020 betalen 
wij deze organisaties ruim € 5.000,- meer dan er voor hen in de begroting is opgenomen. Ons wordt 
nu gevraagd dit structureel vast te leggen. Hiermee leggen wij vast wat in werkelijkheid nu al aan deze 
organisaties wordt betaald en voorkomen wij tegelijkertijd dat bedrag de komende jaren nog verder op 
gaat lopen. Door het invoeren van een subsidieplafond ondervangen wij dit risico.

Ad. b Wijziging en verhoging van de structurele bijdrage aan deze drie organisaties. 
Voor de voorgestelde structurele wijziging vanaf 2021 is een structurele verhoging nodig van de 
geraamde bedragen van in totaal € 5.330,- Hiervoor is gedeeltelijke dekking gevonden: € 1.500,- ten 
laste van 1401012 incidentele activiteiten dierenwelzijn. Het restant is€ 3.830. Gezien het huidige 
begrotingsresultaat leidt iedere lastenverzwaring tot een bezuinigingstaakstelling ter hoogte van 
hetzelfde bedrag om de begroting meerjarig weer in evenwicht te brengen. Indien het college akkoord 
gaat zal deze wijziging middels de eerstvolgende begrotingsactualisering aan de raad worden 
voorgelegd.

Financiën
De voorgestelde regionale afspraken hebben effect op het totale structurele bedrag wat in de 
begroting is geraamd voor de drie dierenopvang-organisaties. Dit effect ontstaat door twee aspecten:
a. Het voorstel om de bijdrage aan de drie organisaties met 40% te verhogen.
b. De gemeente financiert de organisaties nu (deels) met een bijdrage per opgevangen dier. Dit 

betekent voor de gemeente een open einderegeling. In dit voorstel is uitgegaan van de werkelijke 
uitgaven per gemeente in 2019. Dit wijkt af van de geraamde bijdrage. De werkelijke uitgaven 
waren in de afgelopen jaren hoger dan de geraamde bijdrage. De afspraak om de bijdrage om te 
slaan op inwoneraantal leidt tot een verschuiving in de uitgaven die voor sommige gemeenten een 
voordeel betekenen en voor andere gemeenten een nadeel.

Ad. a. Extra Coronabijdrage in 2020: Voor Huizen een bedrag van € 4.840,-.
De gemeente heeft aan de Egel- en Eekhoornopvang, gevestigd in Huizen, reeds een kwijtschelding 
van de huur van € 1.952,- gegeven. Er zijn verder geen regelingen van het Rijk voorhanden ter 
dekking van deze kosten in het kader van COVID-19. Daarom kunnen wij niet meegaan in het 
regionale voorstel om een eenmalige Corona-tegemoetkoming te bekostigen.



-4-

L. Mercx - Vesters

Zie voor nota: vervolgvel3-12-2020/BW voorstel vergoedingen dierenwelzijn DA EO en VO (002)
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Bijlagen:
1. Regionaal voorstel met alle overzichten
2. Concepttekst regionale raadsinformatiebrief.

De bijdrage wordt regionaal bepaald en door elke gemeenten apart uitbetaald aan de 
organisaties. De organisaties factureren aan de individuele gemeenten met een jaarfactuur. 
De tussentijdse afstemming en verantwoording door de organisaties wordt gedaan aan een 
gemeente die optreedt als penvoerder namens de regiogemeenten. Voorstel is dat Hilversum 
penvoerder is voor de dierenambulance, Gooise Meren voor de vogelopvang en Huizen voor de 
Egel- en eekhoornopvang.
Over de verantwoording en de evaluatie vindt periodiek regionaal afstemming plaats, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk. Bestuurlijk wordt dit geagendeerd in het PFHO Milieu en Duurzaamheid. 
Portefeuillehouders die geen zitting hebben in dit overleg maar wel dierenwelzijn in portefeuille 
hebben kunnen voor dit agendapunt aanschuiven.
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Conform adviezen besloten.
Het college tekent daarbij aan, dat het graag binnenkort op basis van een ambtelijke notitie van 
gedachten wenst te wisselen over de aangegeven c.q. aan te geven dekking bij dit en soortgelijke 
voorstellen.
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Agendapunt
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