
 

 

                                                        

   

         

                           Motie                         II.M.5 

 
Onderwerp:  opvang zwerfdieren (format 24) 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 juli  2015,  

 
Overwegende dat: 

• het college voorstelt vanaf 2016 een bezuiniging van  € 15.000,- wordt voorgesteld voor 
de opvang van zwerfdieren; 

• het begrote bedrag van  € 43.917,- bestaat uit kosten voor opvang, reiskosten en 
dierenartskosten; 

• in 2014 € 32.000,- is gedeclareerd door het dierenasiel “de Beestenboel” voor de opvang, 
€ 6.808,27 door de Dierenambulance Midden-Limburg zijnde een km-vergoeding en € 
949,44 als kosten voor de dierenarts; 

• in 10 jaar tijd het bedrag voor de opvang van zwerfdieren slechts eenmaal is geïndexeerd; 
   
Van mening zijnde dat het onwenselijk is om nu een bedrag van € 15.000,- te bezuinigen op de 
opvang van zwerfdieren, omdat: 

• deze bezuiniging geheel ten laste zal komen van de opvangfunctie van het asiel en dit de 
helft is van de door hen gedeclareerde kosten over 2014; 

• bezuiniging op de reiskosten niet reëel is omdat de vergoeding van € 0,35 per km al € 
0,16 lager is dan de vergoeding voor reiskosten in andere gemeenten in Midden-Limburg; 

• aanbesteden aan een marktpartij niet reëel is omdat er dan sprake zal zijn van hogere 
reiskosten en dagvergoedingen; 

• dan bovendien het risico bestaat dat dieren na 14 dagen ge-euthanaseerd worden omdat 
de kosten dan voor rekening van het asiel komen, hetgeen maatschappelijk zeer 
ongewenst is; 

• De Beestenboel als gemandateerd asiel behouden dient te blijven voor de gemeente 
Weert; 

• er al sprake is van een bezuiniging omdat de wettelijk registratieplicht van gevonden en 
verloren voorwerpen, waaronder ook dieren, welke registratieplicht wettelijk bij de 
gemeente ligt, sinds 2013 kosteloos wordt verzorgd door de Dierenambulance Midden-
Limburg; 

• onlangs het bestemmingsplan is aangepast en vergunning is verleend voor verhuizing 
naar en uitbreiding van het asiel De Beestenboel aan de overzijde van de Pruiskesweg; 

• het dierenasiel en de dierenambulance een maatschappelijke functie vervullen door de 
inzet van vrijwilligers en de gelegenheid voor stages; 

• de onlangs ontvangen brief van De Beestenboel nieuwe informatie bevat, die goed 
bekeken moet worden; 

• uit deze brief blijkt dat de exploitant zelf suggesties heeft om de bezuiniging in te vullen; 



 

 

 
Draagt het college op: 

1. in overleg te treden met dierenasiel De Beestenboel en gezamenlijk te bekijken wat de 
maximale haalbare mogelijkheid tot bezuiniging is; 

2. in overleg te treden met gemeenten in Midden-Limburg om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking met betrekking tot de opvang van 
zwerfdieren, waardoor de kosten per inwoner voor het 24/7 bereikbaar zijn en het hebben 
van een opvang omlaag kunnen; 

3. maximale inspanning te verrichten om de kosten te verhalen op de rechtmatige eigenaar 
als er sprake is van het opzettelijk achterlaten van een dier door de eigenaar, 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Fractie SP, 
 
 
K. Duijsters 

 

 

   



 

 

 


