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Motie voor de raadsvergadering van

Agendapunt : begroting

Onderwerp : regeling dierenhulp minima

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 8 november 2022; 

Overwegend/constaterend dat:
Een groeiend deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens;
Huishoudens met schulden 4,5 7o van het totaal aantal huishoudens in de gemeente 
Schagen betreffen;
Huishoudens met een bijstandsuitkering 2,4 7o van het totaal aantal huishoudens 
betreffen;
Diverse gemeente regelingen hebben getroffen voor minima met huisdieren;
Meer dan de helft van deze huishoudens één of meer huisdieren hebben. 
Noodzakelijke zorg voor huisdieren voor onvoorziene kosten kan zorgen;
Een zorgregeling voor één of twee huisdieren het aantal gedumpte dieren (bv 
nestjes) en het aantal zwerfdieren terugdringt.
Dieren gesteriliseerd/gecastreerd en gechipt kunnen worden;
Gechipte dieren eerder met de eigenaar herenigd kunnen worden in plaats van in 
de opvang te belanden;
Het huisdier minder snel wordt afgestaan of gedumpt waarbij Schagen vanuit haar 
wettelijke verplichting de zorg voor het dier zou moeten overnemen;
Het ondersteunen van arme gezinnen met betrekking tot dierenhulp past binnen de 
sociale opgave om eenzaamheid terug te dringen, onder andere doordat er niet in 
schrijnende situaties noodgedwongen afstand hoeft te worden gedaan van het dier.



Verzoekt:

Hftfl

Het college een minimaregeling in te voeren welke direct tegemoet komt in de 
dierenartskosten indien er kosten hiervoor gemaakt moeten worden. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, dient een inkomenscheck te worden gedaan die vergelijkbaar is 
met de toetsing van andere financiële ondersteuningsregelingen van de gemeente aan 
minima.

En gaat over tot de orde van de dag,

De fractie van Wens4U,

Merieke Bredewold, 
fractievoorzitter

Toelichting:
Daarnaast kan deze regeling ook helpen het aantal huisdieren te beperken door de 
vergoeding voor maximaal 2 dieren in te voeren. Ook kan het invoeren van een regeling 
helpen om sociale problematiek dat samen gaat met impulsaankopen van huisdieren op te 
sporen en via sociaal wijkteams bespreekbaar te maken.


