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Instemmen met de Uitvoeringsnotitie ‘Zorg voor Dieren’

p~ãÉåî~ííáåÖ=
De Uitvoeringsnotitie ‘Zorg voor dieren’ gaat in op de wijze waarop het College van burgemeester en
wethouders deze (college)periode uitvoering geeft aan de wettelijke taken en een regisserende rol op het gebied
van de zorg en bescherming van dieren.
Uitgangspunt zijn de wettelijke taken: "wat we moeten doen, doen we goed", het (in de Kadernota 2006
meegenomen) opgehoogde budget dierenwelzijn en de huidige (personele) organisatie.
Actiepunten zijn:
• het stabiliseren en zomogelijk terugdringen van het aantal zwerfdieren door voorlichting en chipacties;
• een herziening van de bijdrage aan het asiel conform optie 4 van het rekenmodel van de
Dierenbescherming
• vanaf 1 januari 2007 worden alle evenementen met dieren doorgegeven aan de Landelijke
Inspectiediensten (LID) en het meldpunt openbaar gebied geeft meldingen waarbij dieren in het geding
zijn door aan de Dierenbescherming afdeling Zuid Oost Drenthe;
• een verhoging van de bijdrage aan de Dierenbescherming voor vervoer met € 5000;
• in de beheerplannen openbaar groen wordt aandacht besteed aan de natuurontwikkeling en de zorg
voor dieren;
• in 2008 is er een notitie overlast over voorkomen van overlast door dieren die leven in de vrije natuur
De gemeente maakt bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik van de kennis en deskundigheid van de
dierenbeschermingsorganisaties.

Bijlagen:
Uitvoeringsnotitie ‘Zorg voor dieren’.
Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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Aanleiding vormt het Initiatiefvoorstel “Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid” d.d. 26 januari
2006 van Groen Links, het college-standpunt d.d. 25 april jl. en de bespreking van beide
documenten in de commissie Wonen en Ruimte op 19 juni jl. De commissie heeft het College
gevraagd de ruimte binnen de huidige beleidskaders meer te concretiseren. Wethouder
Holman heeft de dienst Gebied vervolgens opdracht gegeven een Uitvoeringsnotitie ‘Zorg
voor Dieren’ op te stellen.
OK
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Doel van de notitie is aan te geven op welke wijze het College deze college-periode
uitvoering geeft aan haar wettelijke taken en invulling geeft aan een regisserende rol op het
gebied van de zorg en bescherming van dieren.
De Uitvoeringsnotitie is geschreven vanuit de gemeentelijke zorgplichttaken en het
partnerschap met de Dierenbescherming afdeling Zuid Oost Drenthe.
Een drietal onderwerpen die buiten de zorgplichttaken vallen en de relatie met de
Dierenbescherming zijn niet opgenomen in de notitie. Dit zijn de volgende onderwerpen:
a.

Bioindustrie/biologische productiemethoden

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in 2005 de landbouwnota vastgesteld.
Centraal daarin staan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw (in alle sectoren).
De gemeente wil de landbouw faciliteren. Schaalvergroting is een sleutelbegrip, omdat dit
noodzakelijk is voor de rentabiliteit. Het belang hierbij is voornamelijk het op termijn
garanderen van de leefbaarheid van het buitengebied. De afdeling beleidsvoorbereiding van
de dienst Beleid werkt aan een voorstel voor verruiming van de agrarische perceelsgrootte.
Dit zou voor alle bedrijven gelden ook de bestaande intensieve veehouderijen. Ook dit vloeit
voort uit de wens de landbouw in Emmen te faciliteren. Wij zullen de in de landbouwnota
vastgestelde beleidslijn voortzetten.
b.

Dierproefvrije producten

Algemene voorlichting geven over het gebruik van dierproefvrije producten beschouwen wij
niet als primaire taak voor de gemeente.
Wel maken wij in de gemeentelijke huishouding gebruik van producten die door de
leverancier Ecolab gegarandeerd worden als dierproefvrij (schoonmaakmiddelen etc).
Dit punt krijgt aandacht in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg op grond van het
Milieubeleidsplan.
c.

Biologische producten

In de huidige situatie wordt binnen de gemeentelijke locaties gebruik gemaakt van
biologische melk en scharreleieren. Uitbreiding tot andere biologische producten is mogelijk.
Volledige overschakeling tot biologische producten betekent wel een beperking van het
assortiment en een verhoging van de prijs. Bij de cateraar is opgevraagd wat de uitbreiding tot
100% en als variant 50% biologische producten qua prijsstelling en assortiment voor
gevolgen heeft voor de gemeente en voor de klanten. Er is een offerte ontvangen, er is sprake
van een kostenstijging van ca. 25%, de meerkosten bedragen ca. € 20.000.
Wij adviseren u dit punt via de lijn van de bedrijfsinterne milieuzorg te agenderen.
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Het college-standpunt inzake het Initiatiefvoorstel “Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid”d.d.
25 april 2006.
QK
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Er is overleg geweest met de Dierenbescherming, afdeling Zuid Oost Drenthe, het dierenasiel
"Het Zwarvershoes" en de landelijke dierenbescherming namens de Landelijke
Inspectiediensten.
RK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ=

Geen, er wordt uitgegaan van het in de Kadernota 2006 opgehoogde budget dierenwelzijn van
€ 85.000 en de huidige (personele) organisatie, die is afgestemd op de uitvoering van de
wettelijke taken.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 18 september 2006
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2006, nummer:
06/717;
gelet op artikel 8, boek 5 BW, APV, Gezondheids- en Welzijnswet Dieren, Flora- en
Faunawet en de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:

in te stemmen met de Uitvoeringsnotitie ‘Zorg voor dieren’

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 oktober 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

