Dierenwelzijn hoort bij alle
gemeenten op de politieke agenda
Een diervriendelijke gemeente zorgt niet alleen goed voor haar burgers, maar ook voor
de vele dieren die er wonen. Dierenkwesties komen steeds vaker op het bordje terecht
van beleidsmedewerkers van gemeenten. Niet alleen waar het de wettelijke taken als
opvang van zwerfdieren betreft, maar ook via vragen van partijen in het college van
B&W, ambities van wethouders met dierenwelzijn in hun portefeuille en via de eisen
aan uitvoering en handhaving van nationaal en provinciaal beleid. Dit betreft een rijke
schakering van kennis en beleid over verschillende diersoorten in uiteenlopende
contexten. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van in het wild levende dieren,
bijtincidenten met honden, maar ook aan duurzame beheersing van de
eikenprocessierups, insectvriendelijk bermbeheer en natuurinclusief bouwen.
Dierenwelzijn wordt in de publieke opinie steeds
belangrijker en wordt in een steeds bredere context
gezien. Denk daarbij alleen al aan de relatie tussen
huiselijk geweld en dierenmishandeling. Gelukkig zijn
er steeds meer gemeenten die dat begrijpen en
dierenwelzijn de specifieke aandacht geven die het
verdient. Inmiddels zijn er meer dan 70 burgemeesters
en wethouders met een portefeuille dierenwelzijn.
Deze gemeenten bieden met de uitvoering van een
goed doordacht dierenwelzijnsbeleid een antwoord op
de vraag hoe eenieder optimaal met de dieren omgaat
binnen de gemeentegrenzen.

En dan rijst de volgende vraag: hoe zet je als gemeente
een resultaatgericht dierenwelzijnsbeleid op poten en
voorkom je dat het alleen een ‘papieren tijger’ wordt? Al
gauw wordt een succesvol dierenwelzijnsbeleid gehangen
aan voldoende mankracht, goede afstemming en een
behoorlijk budget. Dan lijkt dierenwelzijn al snel ‘iets van
de grote steden’. Maar dat hoeft helemaal niet, want ook
gemeenten als Leeuwarden en Rijswijk laten zien dat zij
met relatief weinig middelen en budget het optimale uit de
mogelijkheden van dierenwelzijn kunnen benutten.

Maar we zijn er helaas nog lang niet. Want weten de
gemeenten elkaar wel te vinden? Maken gemeenten
ook gebruik van de mogelijkheden die daarvoor in de
markt aanwezig zijn, zoals de door DierenLot
georganiseerde
netwerkbijeenkomsten
met
ambtenaren die dierenwelzijn in hun portefeuille
hebben met als doel best practices uit te wisselen? Of
een digitaal platform waar gemeenten kennis over en
ervaringen met dierenwelzijn kunnen delen?
Dierenwelzijn zou een belangrijk onderdeel moeten
worden van elk gemeentebeleid. Zeker nu de
landelijke overheid de verantwoordelijkheid over
dier gerelateerde zaken als het chippen van honden
en katten, overlast van dieren, opvang van in het wild
levende dieren en omgang met agressieve honden
steeds meer naar gemeenten overhevelt.

De verkiezing ‘diervriendelijke gemeente van het jaar’ is
door Stichting DierenLot in het leven geroepen om zorg
voor dierenwelzijn te belonen en als voorbeeld en
mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen.
Vorig jaar werd Amsterdam door een deskundige jury
verkozen tot ‘diervriendelijke gemeente van het jaar 2019’.
Het jaar daarvoor kreeg Leeuwarden de eer. Met een
uitgebreide selectieprocedure op basis van 29 criteria en
verdiepende gesprekken wordt deze verkiezing ook in
2020 gehouden. Doet u ook mee? Gemeenten kunnen
zichzelf nomineren of genomineerd worden door
dierenhulporganisaties en burgers uit de gemeente.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ‘beste op papier’
maar is er ook oog voor stappen in de goede richting die
het afgelopen jaar gezet zijn op het gebied van
dierenwelzijn.
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