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Geachte raadsleden, 

 

De gemeente heeft een wettelijke taak in het vervoer en de opvang van gedomesticeerde zwerfdieren op 

grond van artikel 8 lid 3 van het Burgerlijk wetboek, gedurende 14 dagen. Gemeenten vullen dit in door de 

taken te laten uitvoeren door organisaties die dieren vervoeren en opvangen. Deze organisaties richten 

zich ook op het vervoeren en opvangen van dode en wilde dieren (wildopvang). Dit is geen wettelijke taak 

maar wel een waar de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek zich verantwoordelijk voor voelen. De 

organisaties Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, Vogelopvang Midden-Nederland en de Egel- en 

eekhoornopvang maken gebruik van vrijwilligers in de bedrijfsvoering en draaien op zowel publieke als 

private financiering. 

Aanleiding 

Verkenning 

In 2016 is op regionaal niveau de afspraak gemaakt om de organisaties per wild dier een vergoeding uit 

te keren. Deze afspraak is aan actualisering toe. Op verzoek van de portefeuillehouders dierenwelzijn van 

de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten bij de 

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, Vogelopvang Midden-Nederland en de Egel- en Eekhoornopvang. 

Deze organisaties hebben het momenteel financieel moeilijk door de relatief lage structurele bijdragen 

vanuit gemeenten, de aangescherpte wettelijke eisen vanuit wetgeving en de NVWA, de terugloop van 

particuliere donaties en legaten en door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Tegenvallers 

door de Coronacrisis hebben de situatie versneld verslechterd. 

 

Analyse 

De financiële situatie bij de drie organisaties is inmiddels zo slecht dat de continuïteit in gevaar komt en 

daarmee ook de continuïteit van de gemeentelijke taken. Op basis van de verkenning is besloten om de 

bijdrage aan de drie organisaties te verhogen naar 140% van de werkelijke bijdrage die zij in 2019 van de 

gemeenten gezamenlijk ontvingen. Dit bedrag wordt door de gemeenten naar rato van inwoneraantal 

betaald, niet meer per dier.  
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Consequenties 

Afspraken 2020-2024 

Voor onze gemeente betekent een verhoging van de geraamde kosten van xxxx per jaar. Dit wordt 

verwerkt in de bestuursrapportage. In 2020 is een incidentele extra bijdrage gedaan ter compensatie van 

de tegenvallers door Corona. Deze bijdrage bedraagt xxxx 

Vervolgtraject 

Om de drie organisaties verder te ondersteunen is contact gelegd met de provincie Noord Holland en 

stichting Dierenlot. Zij kunnen verdere ondersteuning bieden bij het opstellen van protocollen, verbeteren 

van de bedrijfsvoering en fondsenwerving om ook de private bekostiging te versterken. De afspraken 

gelden voor de periode 2020-2024, waarbij deze in 2023 geëvalueerd zullen worden en eventueel 

geactualiseerd in nieuwe afspraken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Barbara Boudewijnse 
 
 
 
 

 

 


