
            

   

 

 
 

 

 
 

 

Amendement  
Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland 

 
De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 7en 8 november 
2018, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2019 (R.nr. 
38.1); 
 
Constaterende dat 

- Dierenwelzijn integraal wordt uitgevoerd;   
- De gemeente Vlaardingen een (wettelijke) taak heeft voor het opruimen en 

afvoeren van overleden (zwerf)dieren in de openbare ruimte; 
- De gemeente Vlaardingen een (wettelijke) taak heeft om zwerfdieren voor 

een termijn van tenminste 14 dagen in bewaring te houden welke 
uitgevoerd wordt door het Dierenopvangcentrum Vlaardingen; 

- De gemeente Vlaardingen 10 jaar geleden een overeenkomst/contract 
heeft gesloten met het Dierenopvangcentrum Vlaardingen om door hen 
gemaakte kosten voor zwerfdieren in rekening te kunnen brengen; 

- Er geen overeenkomst/contract is tussen de gemeente Vlaardingen en 
Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland ; 

 
Overwegende dat 

- De Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland in de afgelopen 
jaren de (wettelijke) taak van het vervoeren van zowel overleden als 
levende zwerfdieren heeft uitgevoerd; 



- De Dierambulance Dierennoodhulp West Nederland een non-profit 
organisatie welke volledig van giften afhankelijk is; 

- Het wenselijk is dat de gemeente Vlaardingen nieuwe overeenkomsten 
aangaat die voldoen aan de huidige wetgeving dierenwelzijn; 

- De gemeente Vlaardingen een diervriendelijke gemeente wil zijn; 
- Het uitvoeren van deze wettelijke verplichting een publiekrechtelijke 

dienstverlening is;   
  

Besluit 
 
 

1. Het college op te dragen voor het jaar 2019 een jaarovereenkomst te 
sluiten met de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland welke 
vergelijkbaar is met de huidige overeenkomst van het 
Dierenopvangcentrum Vlaardingen, echter met een financieel plafond van 
€ 15.000, deze overeenkomst op1-1-2019 in te laten gaan; 

2. Hiervoor € 15.000 te bestemmen/onttrekken uit het budget algemene 
dekkingsmiddelen waaruit publiekrechtelijke dienstverlening bekostigd dient 
te worden; 

3. In 2019 te onderzoeken welke organisaties een wettelijke en/of wenselijke 
taak uitvoeren voor de gemeente Vlaardingen m.b.t. dierenwelzijn en de 
gemeenteraad hierover te informeren; 

4. Met alle relevante partijen te komen tot nieuwe overeenkomsten per 1-1-
2020 die minimaal voldoen aan de huidige wetgeving dierenwelzijn en de 
gemeenteraad hierover te informeren; 

5. Bovengenoemde te verwerken in de begroting 2019. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens de fracties, 

 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen   I.M. Somers-Gardenier 

GroenLinks Vlaardingen    N. Verburg 

Beter voor Vlaardingen    B. Trooster 

SP       I. Wijker 

PvdA Vlaardingen     S. Solleveld 

AOV       D. de Jong 

ONS. Vlaardingen     R. Boers 

SBV       P. Leeman 


