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1.1. Naam
1.2 Bron & datum

Bestuursopdracht dierenopvang en -vervoer

1.3. Bestuurlijk
opdrachtgever
1.4. Ambtelijk
opdrachtgever
1.5. Ambtelijk
opdrachtnemer
1.6. Omschrijving /
aanleiding

Portefeuillehouders dierenwelzijn

1.7 Bestuurlijke
context

Gemeenten hebben een wettelijke taak waar het de opvang van
gedomesticeerde dieren betreft. Deze is te vinden in het Burgerlijk Wetboek
(boek 5, artikel 8 lid 3). (zie verder bijlage 1). Deze taak is uitbesteed aan de
dierenopvangorganisaties.

1.8 Doelstelling

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard,
Hollands Kroon (voor wat betreft het zuidelijk deel), Langedijk en Schagen
willen komen tot een toekomstbestendige oplossing voor opvang en vervoer
van gedomesticeerde dieren en vervoer van in het wild levende dieren die
uiterlijk 4e kwartaal 2020 gereed is voor bestuurlijke vaststelling.

2.1 Uitgangspunten



De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard,
Hollands Kroon (voor wat betreft het zuidelijk deel), Langedijk en
Schagen werken samen aan een oplossing.



De Dierenbescherming wordt gevraagd om te komen met een actuele
toekomstvisie. In deze visie wordt ingegaan op:
a. toekomst en huisvesting dierenopvang en dierenambulances in geval
van nieuwbouw;
b. toekomst en huisvesting dierenopvang en dierenambulances in geval
van renovatie bestaande locaties;
c. de indicatieve financiële consequenties van beide scenario’s voor de
deelnemende gemeenten;

Ambtelijke werkgroep, trekker Pieter Korstanje (BUCH)
Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang van zwerfdieren. De
dierenopvangorganisaties waarmee de regiogemeenten
dienstverleningsovereenkomsten hebben afgesloten voor opvang en
vervoer van zwerfdieren en vervoer van in het wild levende dieren (zie
bijlage 2), hebben gemeld dat de bestaande opvang en vervoerslocaties
sterk verouderd zijn. In deze bestuursopdracht wordt het proces beschreven
om tot een toekomstbestendige oplossing voor dierenopvang en -vervoer in
de regio te komen.

De Dierenbescherming stelt deze toekomstvisie mede op namens
DierenOpvang en DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon.
De visie wordt opgesteld op basis van de drie stukken die van de
Dierenbescherming in dit dossier zijn ontvangen:
•27-06-2019: Toekomst Dierenopvang en dierenambulance Regio
Noordwest (interne memo).
•24-01-2020: Dierentehuis Alkmaar; Staat van onderhoud,
investeringsoverzicht en standpunt renovatie (memo DB).
•16-01-2020: Herhuisvesting locaties dierenopvang en
dierenambulances (memo t.b.v. gemeenten).
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Dit is inclusief actualisatie en later aangeleverde informatie en stappen
zoals sluiting Alkmaar en tijdelijke verhuizing naar Purmerend + DODA
contracten opgezegd per 31.12.2021.

2.2. Resultaat



Parallel hieraan onderzoeken de gemeenten zelf een scenario ‘Sluiting’.
Dit betreft een scenario voor dierenopvang en vervoer waarbij ook
partijen waarmee nu geen dienstverleningsovereenkomst loopt
betrokken kunnen worden.



een voorstel voor opvang en vervoer van gedomesticeerde dieren en
vervoer van in het wild levende dieren, conform de wettelijke regels die
hieraan gesteld zijn;
inzicht in de financiële gevolgen van scenario’s;
conform wet- en regelgeving met betrekking tot o.a. aanbestedingen,
staatssteun en diensten van algemeen economisch belang.




2.3. Randvoorwaarden





3.1. Organisatie

alle deelnemende gemeenten stellen de bestuursopdracht vast.
de gemeente Alkmaar wordt penvoerder. De gemeente Langedijk is
plaatsvervanger.
risico: een eindoplossing voor de dierenopvang en vervoer met een
hoog investeringsbedrag kan bezwaarlijk zijn en voor sommige
gemeenten zelfs zeer moeilijk op te brengen.

Een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van alle gemeenten
geeft uitvoering aan de bestuursopdracht. De werkgroep komt in principe
eens in de maand bij elkaar.
De Dierenbescherming wordt gevraagd met een toekomstvisie en inzicht in
de financiële consequenties te komen. Dit wordt beoordeeld door de
ambtelijke werkgroep.
De ambtelijke werkgroep onderzoekt een scenario voor dierenopvang en
vervoer waarbij ook partijen waarmee nu geen
dienstverleningsovereenkomst loopt betrokken kunnen worden.
De portefeuillehouders komen bij elkaar indien noodzakelijk.
Met de Dierenbescherming is afgesproken dat er vooralsnog maandelijks
bestuurlijke afstemming plaats vindt. Hierbij heeft de directeur/bestuurder
van de Dierenbescherming aangegeven dat als zij besluit dat dit passend is,
dit over te dragen aan de regionale medewerkers.

3.2. Begroting

De deelnemende gemeenten dragen zelf zorg voor hun ambtelijke inbreng.

3.3. Planning






mei 2020: vaststelling bestuursopdracht door colleges;
mei 2020 - juli 2020 toekomstvisie Dierenbescherming en beoordeling
hiervan en terugkoppeling naar Dierenbescherming;
mei 2020 - juli 2020 uitwerking scenario met derde partijen door
ambtelijke werkgroep;
augustus 2020: oplevering eindresultaat;
vierde kwartaal 2020: bestuurlijke vaststelling oplossing dierenopvang
2021: start realisatiefase.




de raden worden geïnformeerd over de bestuursopdracht;
de huidige dienstverleners worden geïnformeerd over deze opdracht;





4. Communicatie /
juridisch advies
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er wordt gezamenlijk gecommuniceerd over de voortgang van het
proces, waarbij de lead voor het opstellen van een persverklaring bij
gemeente Alkmaar ligt.

5. Budgethouder

6.1 Datum
B&W vergadering

19 mei 2020
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Bijlage 1 Wettelijke taak

De wettelijke taak die de gemeente heeft waar het de opvang van gedomesticeerde dieren betreft is
te vinden in het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8 lid 3). Hier wordt over de opvangtaak het
volgende gezegd:
“Indien een dier wordt gevonden, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door
de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en
anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan
is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te
worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak
kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.”
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Bijlage 2 Uitvoering dierenopvang
De regiogemeenten hebben voor de uitvoering van de wettelijk taak
dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met verschillende dierenopvangorganisaties.
Zwerfdieren worden opgevangen door Dierentehuis Alkmaar, Dierenambulance NoordKennemerland (DANK), het Knaagdiercentrum te IJmuiden en Dierenopvang en Dierenambulance
Schagen Hollands Kroon (DODA) te Tuitjenhorn.
Locatie

Gemeente

Dierentehuis Alkmaar
(honden en katten)

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk
Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk
Alkmaar
Bergen
Castricum (heeft DVO met
andere dierenambulance)
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk
Hollands Kroon
Schagen

108.470
29.941
35.608
55.850
23.099
27.836
108.470
29.941
35.608
55.850
23.099
27.836
108.470
29.941

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,38
0,38

55.850
23.099
27.836
47.681***
46.379

€
€
€
€
€

0,38
0,38
0,38
1,36
1,93 *

Hollands Kroon
Schagen

47.681*** €
46.379 *

Knaagdierencentrum
(konijnen en knaagd.)

Dierenambulance NoordKennemerland (vervoer)

DODA (opvang)
(honden, katten, konijnen, knaagd.,
hoefd., volièrevogels, hoenders en
andere gehouden dieren) **
DODA (vervoer) **

Aantal inw.
1-1-2019

€ per inw.

0,58

* bij Schagen is het één bedrag voor opvang en vervoer tezamen
**Extra diensten in DVO's DODA:
- de opvang moet alle dieren opnemen en evt. zelf moeten doorbrengen naar gespecialiseerde opvangen
- er wordt in de DVO duidelijk wat gezegd over kwaliteitseisen en dierenwelzijn
- de opvang moet ruimte bieden voor afstandsdieren
- er wordt verwacht dat DODA zich tevens bezig houdt met voorkoming groepen verwilderde katten
- de opvang is verplicht dieren op te nemen bij huisuitzettingen
*** DODA bedient 50% van de gemeente Hollands Kroon. Bij berekeningen wordt daarom 50% van het hier
genoemde totaal aantal inwoners gehanteerd.
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In de DVO met DANK is tevens het ophalen van kadavers die in de openbare ruimte worden
gevonden opgenomen.
Naast de opvang voor zwerfdieren fungeren het Dierentehuis Alkmaar en de van DODA eveneens als
opvanglocatie voor afstandsdieren.
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