De zorg voor het dier
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Voorwoord Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen na aan het hart ligt.
Dierenwelzijn leeft in onze maatschappij. Het is een onderwerp dat emotie
oproept en waar mensen verschillende ideeën en ervaringen mee hebben.
Dat komt door de grote rol die dieren hebben in ons dagelijks leven;
huisdieren, in het wild levende dieren en hobbydieren. We hebben geconstateerd dat per 15 september 2015 het niet meer is toegestaan wilde
dieren voor vermaak in te zetten. Als gemeente volgen wij het Rijk en de
provincie waar het gaat om wet- en regelgeving. Wij voelen ons echter
nauw verbonden met de dieren in de Heerhugowaardse samenleving en
erkennen ook een voorbeeldfunctie te hebben wanneer het aankomt op
de zorgplicht. Het goede voorbeeld geven aan onze inwoners vinden wij
van groot belang. Wij willen de Dierenbescherming bedanken voor het
meedenken over deze nota en het geven van aanbevelingen.
In 2009 hebben wij onze eerste nota dierenwelzijn opgesteld. In 2016
vonden wij het tijd om een herziene versie te maken die nu voor u ligt.

Leeswijzer:

Aanbevelingen die worden gedaan in deze nota Dierenwelzijn zijn terug te
vinden in de volgende vlakken:

Aanbeveling Dierenwelzijn

Ik heb er vertrouwen in dat ook deze nota een bijdrage levert aan het
verbeteren van dierenwelzijn in onze gemeente en vooral aan een stukje
bewustwording omtrent het welzijn van dieren.
Met hartelijke groet,
Carolien van Diemen
Wethouder Dierenwelzijn gemeente Heerhugowaard
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Waarom
Dierenwelzijn?

Waarom
Dierenwelzijn?

Oorspronkelijk werden dieren
gedomesticeerd voor praktische
zaken. Denk hierbij aan hulp in de
landbouw, bij de jacht, als waakhond, trekdier et cetera. Het dier
van vandaag de dag is steeds meer
een uitblinker op sociaal vlak, als
gezelschapsdier of als hobby. Voor
sommige andere dieren leeft de
mens in zijn natuurlijke habitat en
hebben bouwwerken, stadsparken
en pleinen de omgeving ingenomen.

In 2009 heeft de gemeente
Heerhugowaard haar eerste nota
Dierenwelzijn vast gesteld. In 2009
is met diverse belangenverenigingen en partijen interactief de basis
gelegd voor het dierenwelzijn.
In deze nota een vervolg op de
stappen die toentertijd zijn gezet.

Doelen Dierenwelzijn
Het geven van invulling aan
wettelijke regelgeving en
zorgplicht.

Er heeft een verschuiving plaats
gevonden van de rol tussen mens
en dier. Niet alleen mondiaal, of
landelijk, maar ook op gemeentelijk
niveau kunnen wij dierenwelzijn een
stapje verder brengen.

Het borgen en daar waar
noodzakelijk verberen van
het dierenwelzijn van huisdieren, hobbydieren en waar
mogelijk de meest voorkomende in het wild levende
soorten binnen de gemeentegrenzen.

Dierenwelzijn
een stapje
verder helpen
op gemeentelijk
niveau

Het vergroten van de aandacht voor dierenwelzijn
en speciﬁeke onderwerpen
binnen de gemeente middels
voorlichting.
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Waar heeft dierenwelzijn een
raakvlak buiten wat behandelt
wordt in dit stuk?

Wat is dierenwelzijn?
Dierenwelzijn is een complex
begrip dat zowel het fysieke
welzijn (diergezondheid) als het
geestelijk welzijn (hoe voelt een
dier zich) omvat. De deﬁnitie van
dierenwelzijn die wij hanteren is
de systematiek vastgesteld in het
EU- Project Welfare Quality:

Nota
G
Heerh roen (bele
id)
ugow
aard

Vrij van honger en dorst.
Vrij van fysiek en thermaal
ongerief.
Vrij van pijn, verwonding
en ziektes.
Vrij om normaal
gedrag te vertonen.
Vrij van angst en
chronische stress.
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wetgeving

Relevante
wetgeving

Dierenwelzijn wordt geborgd in diverse wettelijke
stukken en nota’s. In dit hoofdstuk worden de
wettelijke taken uiteen gezet.
In juni 2014 is er een nieuwe Wet
Natuurbescherming naar de
Tweede kamer gestuurd. Hierin
zullen huidige afzonderlijke wetten
rondom natuurbescherming opgaan. Als de nieuwe wet is ingevoerd zullen de provincies de plicht
krijgen om natuurbeleid vast te
leggen.

Wettelijk kader
Het belangrijkste landelijk wettelijk
kader van het dierenwelzijn is de
Wet dieren. De Wet dieren is op 1
januari 2013 in werking getreden en
is een raamwet waarin vele voorgaande wetten (zoals de wet op de
dierenbescherming) zijn opgegaan.

Vanuit het burgerlijk wetboek ligt
een taak voor de gemeente. Elke
gemeente heeft de wettelijke
verplichting om ‘gevonden’ dieren
(gedurende 14 dagen) op te (laten)
vangen. Dit is verankerd in het
Burgerlijk Wetboek (artikel 5:8 lid
3 BW). Ook de Flora- en faunawet
behoort tot dit kader.

Met betrekking tot de in het wild
levende dieren is de Flora- en faunawet van toepassing. De in 2002
in werking getreden wet, biedt samen met de Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste wettelijk
kader voor de bescherming van de
in het wild levende dieren.

De gemeente heeft per 1 januari 2015 een dienstverleningsovereenkomst met de Dierenambulance en met de
Dierenbescherming (Dierentehuis & Knaagdierencentrum)
afgesloten om zo de wettelijke taken te borgen en tegen
werkelijke kosten per inwoner de betalingen uit te voeren.
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Onduidelijk is echter hoe invulling
moet worden gegeven aan deze
taak. Globaal kan worden gezegd
dat de gemeente het dier moet
(laten) ophalen als het dier zonder
ingrijpen geen kans op overleven
heeft én de gemeente de middelen
(technisch en praktisch) tot haar
beschikking heeft om het dier te
helpen. Ook dode dieren moeten
worden opgehaald, zij het dat hier
sprake is van een zekere beleidsvrijheid waar het gaat om de
organisatie daarvan. Welke middelen de gemeente moet inzetten is
niet nader bepaald in richtlijnen of
wetgeving.

Flora- en faunawet en
zorgplicht
Voor dieren in het wild is binnen
de wetgeving ‘zorgplicht’ vastgelegd (Flora- en faunawet). Deze
zorgplicht formuleert dat ‘een ieder
voldoende zorg in acht neemt’ voor
de in het wild levende dieren en
planten alsmede voor hun leefomgeving. De gemeente heeft hierin
een voorbeeldfunctie
De zorgplichten uit de Flora- en
faunawet, de Wet dieren en de
aansprakelijkheidswetgeving duiden erop dat de gemeente een taak
heeft waar het gaat om het ophalen
en opvangen van dieren. Het is
dus strijdig met de wet wanneer de
gemeente niets doet.

De gemeente Heerhugowaard
geeft ieder jaar een financiële
bijdrage aan de Vogelopvang en
draagt symbolisch bij aan de Egelopvang.
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Relevante
wetgeving

Aanvullende wetgeving
Regels omtrent dierenwelzijn zijn vastgelegd in de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).
Regels voor het toepassen voor dierproeven zijn
vastgelegd in de Wet op de
Dierproeven.
Burgers en bedrijven hebben eigen verantwoordelijkheden en maken eigen
keuzes. De gemeente gaat
bijvoorbeeld niet over de
keuze van individuen.
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Gezelschapsdieren

Gezelschapsdieren

In Heerhugowaard hebben veel mensen één of
meerdere huisdieren. Huisdieren hebben een
grote sociale invloed en veel zijn als gezelschapsdieren aan te wijzen.
Losloopgebieden zijn delen van
de openbare ruimte die zijn ingericht met een duidelijk doel, het
welzijn van de honden en baasjes
verbeteren. Het uitgangspunt dat
honden ergens los mogen lopen,
zodat ze kunnen rennen en spelen
met hun baasjes. Voorwaarde is
wel dat de hond altijd onder appèl
dient te zijn. De gebieden die zijn
aangewezen als losloopgebied
raken soms in de loop der tijd verstrengeld met andere belangen, de
losloopgebieden die er nu zijn, blijven in de gemeente bestaan. Langs
losloopgebieden worden géén
hekken geplaatst. Door de inwoners
van Heerhugowaard wordt hondenpoep vaak genoemd als een van de
ergernissen in de buitenruimte.

Honden
In 2008 waren in de gemeente
Heerhugowaard ruim 3.000 geregistreerde honden aanwezig. Zij
maken, net als de inwoners van
Heerhugowaard, gebruik van de
openbare ruimte.
Om dit gebruik in goede banen te
leiden is het belangrijk hier ruimte en regels voor te hebben. De
belangrijkste regels die in de gemeente gelden in relatie tot honden
hebben betrekking op losloopgebieden en de opruimplicht.
Verder wordt geen hondenbelasting meer geheven.

Gedurende het jaar verschijnt regelmatig een berichtje
(nieuwsblad of online) over honden, hondenlosloopgebieden en opruimplicht.
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buurtbewoners, die de overlast
ondervinden, ondersteunen bij het
aanspreken. Er wordt een positieve actiedag georganiseerd voor
de eigenaren van honden die zich
houden aan de opruimplicht.

Een schone hondenpoepvrije gemeente is van groot belang, daarom geldt overal in de gemeente
Heerhugowaard een opruimplicht.
Ook in losloopgebieden dienen de
uitwerpselen te worden opgeruimd.
De boa’s van de gemeente zijn bevoegd om hondenbezitters die zich
niet aan de regels houden te bekeuren. Alle overtreders bekeuren
is niet wenselijk of mogelijk. Wij
hopen dat ook bewoners hier hun
verantwoordelijkheid nemen en elkaar onderling meer aanspreken op
gedrag. Hiermee worden overtreders uit de anonimiteit gehaald en
houden zij zich beter aan de regels.
De aandacht in bijvoorbeeld het
Heerhugowaards nieuws moet

Overal in de
gemeente
Heerhugowaard
een opruimplicht

Heerhugowaard behoudt het huidige aantal aangewezen
losloopgebieden binnen de gemeente en wijst in iedere
nieuwe aan te leggen wijk een losloopplek voor honden aan.
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Gezelschapsdieren
42

Gezelschapsdieren

losloopgebieden binnen de
gemeente Heerhugowaard

wettelijke kader
gevaarlijke honden

Bij het bepalen van de gebieden is
rekening gehouden dat een losloopgebied:

De gemeente is bevoegd honden
als hinderlijk en/of gevaarlijk aan
te wijzen en een muilkorfgebod
op te leggen (artikel 2:59 van de
Apv). Meestal wordt een dergelijke
maatregel opgelegd naar aanleiding
van een of meerdere bijtincidenten. Oplegging van de maatregel
geschiedt niet zonder overleg met
en advies van de politie. In zeer
bijzondere omstandigheden kan de
gemeente zelfs besluiten een hond
in beslag te (laten) nemen (artikel
172, derde lid, Gemeentewet). Van
deze bevoegdheid heeft de gemeente in de afgelopen jaren geen
gebruik gemaakt.

De veiligheid van weggebruikers en honden niet in gevaar
mag brengen.
Niet direct mag grenzen aan
een speelterrein of trapveld.
Geen ecologisch gebied mag
bevatten.
De mogelijkheid dient te geven tot het spelen van en met
de hond.

Heerhugowaard de plek waar zij
eenvoudig iets over dieren en natuur kunnen leren. De kinderboerderij heeft een belangrijke rol in de
communicatie over dieren(welzijn).
De kinderboerderij is in het bezit
van het keurmerk Kinderboerderijen
van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland.
Hiermee is geborgd dat de kinderboerderij voldoet aan alle wettelijke en kwaliteitsvoorschriften. De
kinderboerderij is eigendom van de
gemeente en wordt beheerd door
Esdége Reigersdaal. In het geval
de kinderboerderij wordt verbouwd
of herbouwd geeft de Dierenbescherming advies over het welzijn
van de boerderijdieren.

Aanvullende regels met betrekking
tot honden worden niet opgesteld.
Wanneer een bijtincident heeft
plaats gevonden vraagt gemeente
de politie om een advies en wordt
dit voorgelegd aan het College.
Verder is op honden de Apv (zie
artikelen 2:57 en 2:58) van
toepassing.

Kinderboerderij &
Hertenkamp
In Heerhugowaard bestaat kinderboerderij de Bongelaar en het
Hertenkamp. De kinderboerderij
heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis in Heerhugowaard, samen met de Hertenkamp
is dat voor veel kinderen uit

Dierenwelzijn is geborgd op de Kinderboerderij en Hertenkamp. Het beheer wordt uitgevoerd door een vakbekwaam
beheerder samen met vakbekwame medewerkers.
Kinderboerderij de Bongelaar dient nu en in de toekomst
te blijven voldoen aan het keurmerk kinderboerderijen.
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Dieren in het
wild

Dieren in het
wild

Niet alleen huisdieren, maar ook in het wild levende
dieren en andere voorkomende dieren in de
gemeente, verdienen een plekje in de
Heerhugowaardse samenleving.
overlast voor doet die dusdanig
groot is kunnen wij in sommige
gevallen optreden tegen deze overlast. Wij hebben dierenwelzijn hoog
in het vaandel. Wanneer wij als
gemeente optreden tegen schade
of overlast door in het wild levende
dieren (v.b. ganzen op gemeentegrond) hanteren we het volgende
stappenplan:

Dieren voor vermaak
Elk jaar worden er vergunningen
verleend voor het organiseren van
circussen in de gemeente Heerhugowaard. Vanaf 2009 streeft de
gemeente naar een circus zonder
wilde dieren. Vanaf 15 september
2015 is het wettelijk verboden een
circus in Nederland te laten optreden met wilde dieren.

Via voorlichting proberen
overlast te verminderen/verhelpen

Overlastgevende dieren
Sommige in het wild levende dieren
veroorzaken overlast. De gemeente
heeft een wettelijke plicht (zorgplicht) om plaagdieren die een
bedreiging vormen voor de volksgezondheid en veiligheid te weren en
te bestrijden. Echter bij het bestrijden van dieren die schadelijk zijn
voor de volksgezondheid vragen wij
raad bij het Ministerie of de GGD. In
het geval zich op gemeentegrond

Plaagdierenbestrijding

Dieren in het Park van Luna

Het bestrijden van plaagdieren,
bijvoorbeeld ratten, in de openbare
ruimte is een taak van de inwoners en niet van de gemeente. Alleen wanneer de volksgezondheid
van de inwoners van de gemeente
Heerhugowaard in het geding komt
is er een taak voor de gemeente
weg gelegd. Dat betekent dat aan
rattenoverlast of andere plaagdierenoverlast bij individuele inwoners
in geen geval een taak voor de
gemeente is weg gelegd.

Het Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling (GR)
van gemeenten en (nu nog) de
provincie. Zij hebben met elkaar
afspraken gemaakt over doelen,
taken en bevoegdheden die worden
overgedragen van de participanten aan het Recreatieschap. Ook
dierenwelzijn is in handen van
het Recreatieschap. Bij overlast
gevende dieren in het Park van
Luna hanteert het Recreatieschap
de eigen beleidslijn. Deze beleidslijn komt overeen met het stappenplan van de vorige pagina. In het
geval van ganzenoverlast werkt het
Recreatieschap Geestmerambacht
al samen met onder andere Duurzaam Fauna Advies om de ganzen
op een diervriendelijke manier te
weren.

Preventieve maatregelen nemen om schade te beperken
In het uiterste geval wordt
bestrijding ingezet indien het
eﬀect hiervan voldoende bewezen is. Schadebestrijding
wordt ingezet in overleg met
de Dierenbescherming.
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Dieren in het
wild

Wat kunnen de inwoners of bedrijven zelf doen aan het verminderen
van de overlast?

Meeuwen & spreeuwen
Spreeuwen zijn ook een vogelsoort
waar inwoners soms eerder last
van hebben dan van kunnen genieten. Spreeuwen zijn net als andere
vogels beschermd onder de Floraen faunawet. De vogels trekken als
groep vaak door onze gemeente.
Het liefste zit de gehele groep met
elkaar in 1 boom. Het aantal uitwerpselen onder de boom kan dan
een bron van ergernis zijn voor
sommige Heerhugowaardse inwoners. De aanwezigheid van deze
vogels is meestal tijdelijk. De gemeente Heerhugowaard neemt dan
ook geen maatregelen. Meeuwen
zijn, net als spreeuwen, beschermde vogels die voor overlast kunnen
zorgen. Deze overlast uit zich met
name op bedrijventerreinen. De
gemeente is niet verantwoordelijk
voor overlast op bedrijventerreinen
van meeuwen en onderneemt hier
dan ook geen actie op.
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Onder geen beding de vogels
voeren, zorg dat de dieren
geen toegang hebben tot uw
oude broodkorstjes
Zorg ervoor dat afval in een
goed afgesloten bak wordt
gegooid. Zwerfafval, vuilniszakken en etensresten die
op straat zwerven zijn allemaal erg aantrekkelijk voor
meeuwen
Daken meeuwwerend maken,
door het plaatsen van materialen (let op buiten broedseizoen). Meeuwen broeden
graag op grinddaken, maar
een groen dak wil nog wel
eens helpen bij het weren
van meeuwen.
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Dieren in het
wild

Dieren in het
wild

Jacht

Vissen
Voor visserij is een vispas nodig in
de gemeente. Buiten deze vereiste
legt de gemeente geen beperkingen op met betrekking tot visserij.
Zowel rijksoverheid als de belangenverenigingen hebben gedragscodes opgesteld om de schade aan
vissen te beperken. De gemeente
vindt verenigingsleven van groot
belang en stelt tevens dierenwelzijn
hoog in het vaandel. Daarom is met
hengelsportvereniging VIOD afgesproken dat zij voorlichting geven
met betrekking tot vissen. Verder is
VIOD de enige partij die de visrechten voor de wateren in Heerhugowaard huurt.

Er is binnen de gronden van de
gemeente Heerhugowaard geen
sprake van plezierjacht. Sinds
2009 heeft de gemeente de taak
en verantwoordelijkheid niet aan
derden verstrekt en heeft hiertoe ook geen voornemen. Indien
gronden in bezit van de gemeente
Heerhugowaard en vooralsnog niet
benodigd voor ontwikkeling, worden
verpacht aan derden (agrariërs)
middels een door de Grondkamer
goedgekeurde pachtovereenkomst
rusten hier geen jachtrechten op. In
deze pacht overeenkomst is Jacht
en visserij uitgesloten, de gemeente
behoudt ten alle tijde zeggenschap.

In Heerhugowaard is plezierjacht op gemeentegrond al
vanaf 2009 niet toegestaan.
De gemeente Heerhugowaard legt geen aanvullende
beperkingen op aan visserij, de hengelsportvereniging
geeft voorlichting met betrekking tot vissen.
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Intensieve veehouderij

Uitbraak van dierziekten

Intensieve veehouderij is een andere benaming voor grondgebonden
veehouderij. In Heerhugowaard
betreft de intensieve veehouderij
drie pluimveehouderijen en twee
varkenshouderijen.

Vanuit de Europese Unie zijn richtlijnen opgesteld voor de bestrijding
van dierziekten. Maatregelen hiervoor zijn opgenomen in de nationale wetgeving: de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren. Ervaringen
met uitbraken van dierziekten in
de afgelopen jaren hebben er voor
gezorgd dat er vanuit het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie handboeken zijn
ontwikkeld over hoe te handelen in
het geval van een uitbraak. In het
geval zich een situatie voordoet
waarbij de volksgezondheid in het
geding komt, wordt het handboek
van de GGD gevolgd.

Op grond van het bestemmingsplan
is nieuwe vestiging van intensieve veehouderij uitgesloten, maar
uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij is niet uitgesloten.
Wanneer de milieuwetgeving het
toe laat en de economische aspecten zwaar mee wegen, is het nog
mogelijk een verzoek tot uitbreiding
te doen.

Nieuwe vestiging van intensieve veehouderij is
uitgesloten binnen de gemeente Heerhugowaard.
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Bevorderen
ecologie

Bevorderen
ecologie

Vanuit Flora en faunawetgeving is het van groot
belang om bijzondere planten (en dieren) te beschermen. Dat kan door de wijze van beheren en
aanplanten van de groene openbare ruimte.
Begrazing door schapen heeft
ook een educatief voordeel, scholen uit de gemeente kunnen bijvoorbeeld live een kudde komen bekijken en er zijn mogelijkheden tot het
geven van educatie ter plaatse. De
herder is verantwoordelijk voor het
welzijn van de kudde wanneer deze
aan het werk is in onze gemeente.

Begrazing door schapen
Voor de bermen en geluidswallen
rondom Heerhugowaard is een
meer soorten- en structuurrijke vegetatie gewenst. Een schaapskudde zorgt hiervoor. Door de inzet van
een kudde verschraalt een gebied,
verspreiden zaden zich en ontstaan
er vloeiende overgangen tussen
bosschages, graslanden en oevers.
Anders dan maaien blijven er ook
uitgebloeide planten en stengels
staan, dit zijn prima overwinteringsplekken voor insecten. In tegenstelling tot bij het machinaal maaien
van het gras, heeft het gras buiten
de begrazingsmomenten voldoende
rust is voor bloei en zaadzetting.

Bescherming
bijzondere planten
(en dieren) voor
diversiteit en
insectenleven

Gemeente Heerhugowaard ondersteunt het ecologisch
belang van begrazing door schapen en zet dit voort.
Indien het mogelijk is en noodzakelijk op de locatie, neemt
de gemeente Heerhugowaard altijd een faunapassage op in
haar ontwerpen.
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Werken in de openbare
ruimte

Faunapassages

Gemeente Heerhugowaard werkt
met gedragscodes die voortkomen uit de Flora- en faunawet.
De gedragscode van Stichting
Stadswerk is hierbij leidend. De
gemeente heeft een ingevulde
leidraad voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als bestendig beheer.
Indien een opdracht uitgezet wordt
door de organisatie naar de eigen
dienst of derden worden deze op de
hoogte gebracht van de gegevens
in de Nationale Databank Flora en
fauna en de aanwezigheid van gedragscodes en ingevulde leidraad.

In nota dierenwelzijn 2009 is het
actiepunt faunapassages reeds
opgenomen. Inmiddels is het vaak
al standaard in de denk- en handelingswijze opgenomen binnen de
organisatie. Toch blijft het een belangrijk punt van aandacht om ook
in de toekomstige projecten binnen
onze gemeente rekening mee te
houden.

De gemeente Heerhugowaard leeft in de openbare
ruimte de regels van de Flora en faunawet na, volgens de
gedragscodes ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig
beheer en heeft een ingevulde leidraad.
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Interne
organisatie
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt op
het welzijn van dieren gelet. Bijvoorbeeld in het
aanbod in het bedrijfsrestaurant en borgt welzijn
in het gemeentelijk rampenplan
hebben daarom ook aandacht voor
het welzijn van de dieren in het
geval van een calamiteit.

Bedrijfsrestaurant
In de gemeente Heerhugowaard is
de catering duurzaam, biologisch
en het aanbod vegetarisch zo groot
mogelijk. Zie bijlage III punt 20.

Rampenplan
Wanneer in de gemeente Heerhugowaard zich een ramp voordoet
is men goed voorbereid middels het
borgen van scenario’s en voorbereiding in een rampenplan. Dieren
maken onderdeel uit van onze samenleving, de rampenplannen van
de gemeente Heerhugowaard

Zo duurzaam,
biologisch en
vegetarisch
mogelijk

In het draaiboek Opvang is een stuk opgenomen met
betrekking tot opvang van dieren.
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Aanbevelingen voor
Dierenwelzijn

Aanbevelingen voor
Dierenwelzijn

De gemeente Heerhugowaard laat zich
graag informeren wat beter kan op het
gebied van dierenwelzijn.

In 2009 is de basis gelegd met een
groot en divers gezelschap aan partijen en meningen omtrent dierenwelzijn. Voor deze nota is gekozen
om de Dierenbescherming aanbevelingen te laten doen voor het
dierenwelzijn in Heerhugowaard.
Tevens zijn de aanbevelingen die
op landelijk niveau gelden in de
bijlage uitgewerkt.

De 40 landelijke aanbevelingen Dierenwelzijn
De gemeente Heerhugowaard heeft
naast de 8 speciﬁeke aanbevelingen voor Heerhugowaard van de
Dierenbescherming, ook nauwkeurig de 40 landelijke aanbevelingen
doorgenomen. De conclusie is dat
de gemeente voldoet aan 36 van de
40 aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn individueel
behandeld. In Bijlage III is per
aanbeveling zichtbaar hoe deze in
Heerhugowaard wordt uitgevoerd.
vereniging.

Aanbevelingen regionale
Dierenbescherming
De Dierenbescherming gevestigd
te Alkmaar, heeft aanbevelingen
geschreven die speciﬁek voor de
gemeente Heerhugowaard zijn
bedoeld. In Bijlage I zijn deze aanbevelingen vindbaar en in Bijlage
II zijn deze beantwoord. De aanbevelingen zijn voor zover mogelijk
verwerkt in deze nota.

De vier aanbevelingen waar de
gemeente niet aan voldoet zijn;
8, 11, 29, 39.
Aanbevelingen 8, 11 en 39 worden
opgenomen op de website. Deze
drie punten betreﬀen het plaatsen
van informatie op onze gemeentelijke site.
In aanbeveling punt 29 wordt aan
gegeven dat de gemeente voorlichting dient te geven over vissen. Dit
wordt in Heerhugowaard niet door
de gemeente uitgevoerd, maar door
de visserijvereniging.

De gemeente
voldoet aan 36 van de
40 aanbevelingen
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Website en
communicatie

Financiën

De gemeente Heerhugowaard voegt informatie over opvanglocaties adressen/gegevens van instanties toe aan de gemeentelijke website .

De website gemeente Heerhugowaard wordt
uitgebreid met informatie over het dierenwelzijn.

Evaluatie &
herziening

In 2009 is het budget dierenwelzijn door de gemeenteraad van Heerhugowaard vast gesteld. Dit budget blijft van kracht. Met het Dierentehuis,
Knaagdierencentrum en Dierenambulance zijn afspraken gemaakt om
ieder jaar ingaande 2015, op basis van de laatst bekende jaarrekening
omstreeks juni het bedrag voor het opvolgende jaar vast te stellen. De
opvangende instanties bepalen op basis van de jaarstukken welke kosten
zij per gemeente hebben gemaakt. Dit wordt omgerekend in een bedrag
per inwoner. Dat betekent dat dit bedrag jaarlijks kan ﬂuctueren. Het
inwoneraantal van het voorgaande jaar wordt gebruikt om de berekening
te maken. Op deze wijze wordt altijd gerekend met door de accountant
gevalideerde en werkelijke kosten. Het bedrag voor Vogelopvang en Egelopvang betreﬀen een vast bedrag per inwoner, dit bedrag per inwoner is
niet onderhevig aan jaarlijkse veranderingen.

Budget 2016 Dierenwelzijn

Met het vast stellen van de nota Dierenwelzijn 2016 is de basis voor het
diervriendelijk handelen binnen de gemeentegrenzen voor de komende
jaren gewaarborgd.

De nota wordt geëvalueerd op het moment dat
hier aanleiding toe is.

€ 69.509

Instantie
Dierenhuis

Budget 2016
28.918

0,54

20.350

0.38

Knaagdierencentrum

9.104

0,17

Vogelopvang

7.497

0,14

536

0,01

Dierenambulance

Egelopvang
Subsidie Stichting Zwerfdier

2.000

Onvoorzien

1.104

= incidenteel
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Per inwoner
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Nawoord

De gemeente Heerhugowaard heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel
en legt met deze nota een stabiele basis neer voor het huidige en toekomstige dierenwelzijn in de gemeente.
Bij dit document horen de volgende bijlagen:
- Aanbevelingen Gemeentelijk dierenwelzijn door de Dierenbescherming
- Beantwoording door Gemeente op aanbevelingen Dierenbescherming
- Landelijke aanbevelingen Dierenwelzijn uitgelicht
De bijlagen zijn zichtbaar in een separaat document.
Voor meer informatie of toelichting kunt u contact opnemen met:
Michelle Schinkel - ambtenaar Dierenwelzijn
Tel: 14072 - Email: m.schinkel@heerhugowaard.nl
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We hebben dierenwelzijn
hoog in het vaandel
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