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Geachte mevrouw Bredewold, 

 

Op 7 juni 2022 heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het reglement van orde, het college van 

burgemeester en wethouders (vervolg) raadsvragen gesteld over de dierenopvang en -vervoer. Wij 

geven u graag antwoord op uw vragen. 

 

Vraag 1. U voldoet met de gemaakte afspraken aan uw wettelijke verplichting, maar wanneer er in 

de regio onvoldoende aanbod van dierenasielactiviteiten bestaat wordt het publiek belang en het 

dierenwelzijn dan voldoende gediend? 

 

Antwoord: Met de dierenbescherming hebben wij afspraken vastgelegd in een raamovereenkomst 

voor opvang tot 31 december 2025. De Dierenbescherming garandeert de continuïteit van de 

prestatie aan de gemeente gedurende de looptijd.  

 

Vraag 2. Pakt het college hier voldoende zijn taak op? 

 

Antwoord: Ja, wij voldoen aan onze wettelijke verplichting en er heeft een Europese aanbesteding op 

dit traject plaatsgevonden. 

 

Vraag 3. Kunt u ook aangeven hoeveel dieren er geadopteerd zijn sinds de inwoner hiervoor naar 

Purmerend moet? 

 

Antwoord: Dierentehuis Alkmaar te Purmerend tot en met 1 juni 2022; 

6 katten waar vanuit Schagen afstand van gedaan is; ze zijn alle 6 herplaatst. 

4 honden waar vanuit Schagen afstand van gedaan is; ze zijn alle 4 herplaatst. 

11 zwerfkatten vanuit Schagen; ze zijn alle 11 geplaatst 

8 zwerfkatten vanuit Schagen; Deze zijn niet geplaatst (aantal kittens) 

 

Knaagdierencentrum IJmuiden tot en met 1 juni 2022; 

5 knaagdieren/konijnen vanuit Schagen;  

4 zwerf; deze zijn geplaatst 

1 afstand; deze is geplaatst 
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Vraag 4.Heeft u er enig zicht op hoeveel dieren er nu meer via Marktplaats en op andere plekken ter 

overnamen worden aangeboden? 

 

Antwoord: Wij hebben hier geen zicht op. Dit is een particulier initiatief van de eigenaar. Er zullen altijd 

dieren via Markplaats verhandeld/ter overname aangeboden worden. De afstand tot het asiel heeft 

hier niets mee te maken. Meestal betreft het eigenaren die geen zin hebben om de afstandskosten te 

betalen en er nog wat aan willen verdienen. 

 

Vraag 5. Gaat u actie ondernemen om het nummer van de dierenambulance meer bekendheid te 

geven onder de inwoners? 

 

Antwoord: Wij hebben eind december een persbericht laten uitgaan over de wijziging van de 

bereikbaarheid van de dierenambulance. Dit is ook via onze sociaal media verspreid en is ook intern 

(telefonie en receptie) gedeeld. In samenspraak met de Dierenbescherming gaan wij de komende 

periode het nummer van de dierenambulance herhaaldelijk onder de aandacht brengen. 

 

Vraag 6. Bent u van plan om nu actie te ondernemen om zo spoedig mogelijk, met uiterlijke datum 

van 31 december 2025 opvang in de gemeente Schagen terug te brengen? 

 

Antwoord: Wij hebben regionale afspraken gemaakt over het vervoer en de opvang.  Wij zien op dit 

moment geen aanleiding om de dierenopvang voor 31 december 2025 te realiseren in de gemeente 

Schagen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

 

De heer A.S. Meijer     Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen  

Gemeentesecretaris     Burgemeester   


