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Welkom
De eerste bijeenkomst van het Atelier Dierenwelzijn heeft voornamelijk in het teken gestaan van
elkaar leren kennen en ‘met elkaar in gesprek’ gaan. In gesprek gaan lukte erg goed en de
eerste stap tot meerdere goede overleggen is gezet. Er waren 8 verschillende gemeenten
aanwezig en we hebben geprobeerd allereerst wat meer over elkaar te weten te komen. De
vervolgpagina’s geven dan ook overzichten van de diverse gemeenten die aanwezig waren.
Welke gemeente heeft met welke opvangende instantie te maken? Hoe zit het eigenlijk met de
vooropleiding van de ambtenaren dierenwelzijn? En welke plaats heeft dierenwelzijn binnen de
gemeentelijke organisaties?
Conclusies en vervolgstappen naar aanleiding van het gesprek:
-

-

-

-

Ambtenaren dierenwelzijn vinden het prettig een sparringpartner te hebben aangezien zij
alleen staan in de wereld van het dierenwelzijn;
Alle genodigden staan achter het idee om 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar te komen binnen
het Atelier Dierenwelzijn;
We zijn het erover eens dat de ideeën out of the box moeten zijn, maar wel concreet.
Alles is bespreekbaar binnen dit ambtelijke overleg. Andere instanties worden tot
dusverre (nog) niet uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek;
De opleidingsachtergrond van beleidsambtenaren dierenwelzijn is zeer divers en
weergegeven in de aantekeningen;
Er bestaat behoefte aan een korte opleiding of snelcursus ‘’ Dierenwelzijn’’ voor nieuwe
(beleids-)ambtenaren die met het onderwerp te maken krijgen. Vincent Pompe pakt dit op
en legt het voor bij het lectoraat;
De plaats van dierenwelzijn in de gemeentelijke organisatie verschilt ontzettend. Bij een
enkele gemeente is het zelfs over afdelingen verspreid. Het geeft wel weer aan hoeveel
raakvlakken dierenwelzijn eigenlijk heeft binnen de gemeentelijk organisatie. Van welzijn,
tot openbare ruimte en milieu, overal heeft dierenwelzijn wel een raakvlak;
Eenheid in dat wat we vragen/ eisen van de dierenopvangende instanties. We willen
gezamenlijke richtlijnen en aanbevelingen;
Concrete plannen werkt voor iedereen het beste;

-

-

-

De ambitie van sommige instanties ligt hoog en sommige dierenopvangende instanties
werken niet of nauwelijks met een ambitie niveau. Binnen het Atelier willen we kijken of
we het ambitieniveau op een gelijke schaal kunnen krijgen. Wij vragen allemaal als
gemeente hetzelfde ambitieniveau van de dierenopvangende instanties;
We willen graag regionaal weten waar alle instanties zich bevinden. Via mail komen alle
gegevens bij Michèlle. Wie weet welke instantie in Noord – Holland? We maken zo een
overzichtskaart van alle instanties in de regio;
Elke gemeente geeft aan Michèlle Schinkel door hoeveel inwoners de gemeente heeft per
1 januari 2011 en welke bijdrage er wordt geleverd aan welke dierenopvangende
instantie.

We zijn allemaal benieuwd naar de bijdrage die gemeenten leveren. Wie geeft er nu een
financiële bijdrage? En aan welke instellingen doen we dat?
Er wordt een overzicht opgesteld van de aanwezige gemeenten en welke bijdrage zij
leveren.

Concreet actie beleidsambtenaar dierenwelzijn:
-

Email Michèlle met de gegevens over welke instantie je als gemeente betaalt en hoeveel
je daaraan geeft elk jaar ( eventueel welke berekening hieraan ten grondslag ligt)

-

Denk na over de kwaliteitsnorm/basisniveau wat we kunnen vragen van de opvangende
instanties als Atelier Dierenwelzijn;

-

Waar zit nu welke instantie in Noord- Holland? Geef deze zaken door aan Michèlle, een
overzichtskaart kan dan worden gemaakt van de provincie.

-

Welke zaken kunnen wij in een volgend Atelier Dierenwelzijn concretiseren? Of op de
agenda zetten om te bespreken?

Michèlle Schinkel
m.schinkel@heerhugowaard.nl
072- 57 55 757

