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Onderwerp

Vervoer en opvang dieren

Voorstel

1. Instemmen met de uitwerking van de motie I.A.4 d.d. 12.77.2015 inzake vragen
bezuiniging vervoer- en opvangkosten zwerfdieren;
2. Met Dieren Ambulance Midden Limburg en dierenasiel De Beestenboel een nieuw
contract per 01-01-2017 afsluiten.

Inleiding

In het kader van "Kiezen met Visie" heeft de Raad, gegeven de aangenomen motie I.4.4
d.d. L2.11.2015, gevraagd:

In overleg te treden met dierenasiel De Beestenboel en te onderzoeken welke
bezuiniging met ingang van 2OI7 haalbaar kan zijn;
In overleg te treden met gemeenten in Midden Limburg om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking met als voorbeeld de
samenwerking tussen de gemeenten in Noord Limburg;
Te onderzoeken of de kosten van de dierenarts en de dierenambulance zijn
meegenomen.

Beoogd effect/doel

Het vervoer en opvang van zwerfdieren zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden
waardoor de kosten geminimaliseerd worden.
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1.1. Er is een overleg geweest met dierenasiel De Beestenboel en hieruit kwam naar
voren dat de bezuiniging mogelijk is.

Op basis van de gegevens over de jaren 2010 tot en met 2015 is gebleken dat
kostenreductie is gerealiseerd vanwege afname van het aantal zwerfdieren. De
ingezette strategie van preventie en informeren van burgers laat gestaag een
afname in het aantal zwerfdieren zien. Dit is mede te dankcn aan dc inzct van
dierenasiel De Beestenboel.
Verdere kostenreductie is mogelijk door het huidige contract (sinds 2005) te
beëindigen en een nieuw contract af te sluiten met vergoeding op basis van gelijke
tarleven zoals gehanteerd ln andere gemeenten voor zowel vervoer als opvang.
De, uit het benchmark onderzoek, voorgestelde jaarlijkse bezuiniging van €
15.000,00 is hiermee haalbaar.

1.2. De mogelijkheden tot regionale samenwerking zijn onderzocht

Er is navraag gedaan bij de Noord Limburgse gemeenten, gemeente Roermond,
gemeente Leudal en de MER gemeenten hoe zij een en ander ten aanzien van dit
onderwerp hebben georganiseerd. Hieruit is gebleken dat alle gemeenten zich
beperken tot de uitvoering van de strikt noodzakelijke taken die wettelijk verplicht
zijn. Enkel vervoer van zieke dieren en zwerfdieren en de opvang van zwerfdieren
wordt uitgevoerd. Van samenwerking is hierbil geen sprake.

Alle gemeenten maken gebruik van een externe commerciële part¡j. Er zijn in
Limburg drie patijen actief ¡n de opvang van zwerfdieren. Dierenasiel De
Beestenboel is hierin één van de partijen. Verder is er een partij in
Venray(particulier asiel) en ccn partij in Born(Dicrcnbcschcrming).
Bij de keuze van de gemeenten voor een bepaald asiel is de afstand van gemeente
tot asiel bepalend. Dit geldt ook voor de gemeente Weert. Dierenasiel De
Beestenboel organiseert dit jaar al 25 jaar de opvang van zwerfhonden en katten
voor de gemeente Weet. De afgelopen 25 jaar is er geen aanleiding geweest te
twijfelen aan de deskundigheid en vakbekwaamheid van het asiel. Het beschikbaar
hebben van een asiel in de directe omgeving is in de praktijk van meerwaarde
gebleken. Contacten verlopen via korte lijnen en zaken kunnen snel en praktisch
aangepakt en opgelost worden.

Alle gemeenten hebben afzonderlijk een contract afgesloten met de aanbieder in

het eigen gebied voor zowel vervoer als opvang. De contractduur met deze
externe partij is verschillend per gemeente. Op dit moment zijn er naast Weert 3

gemeenten waarbij per 1 januari 2OL7 een nieuw contract mogelijk is. Een

regionale samenwerking van alle gemeenten in Midden-Limburg is mede hierom
niet haalbaar. Daarnaast is de afstand tussen gemeente en asiel verschillend.

Opvang van andere dieren dan honden en katten wordt in alle gemeenten per
geval georganiseerd door de betreffende afdelingen openbaar gebied van de
individuele gemeente. Het aanbod is in de praktijk dermate klein dat dit, net als in
Weert, niet structureel is georganiseerd. De kosten zijn niet separaat benoemd en
worden binnen de post ongedierte bestrijding of kleine ergernissen opgevangen.

1.3 Binnen het beschikbare budget zijn ook de kosten van de Dierenambulance
(Dieren Ambulance Midden Limburg) en kosten voor inzet van noodzakeliike
medische verzorging door een dierenarts opgenomen.

Om de verplichting vanuit de wettelijke taak te borgen, de voorgestelde
bezuiniging te realiseren en het aantal van het huidige aantal zwerfdieren te

2.1
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behouden en zo mogelijk verder af te laten nemen is een nieuw contract met een
asiel nodig.

Sinds 27 september 2005 heeft de gemeente Weert een contract afgesloten met
de V.O.F. Vleeshouwers, Dierenasiel "De Beestenboel" voor de opvang van
zwerfdieren in Weert en met de Dieren Ambulance Midden Limburg voor het
vervoer van gewonde en zwerfdieren. Beide contracten zijn jaarlijks stilzwijgend
verlengd met telkens één jaar. De huidige contracten lopen tot 31 december2OL6.

2.2 Dierenasiel De Beestenboel organiseert dit jaar al 25 jaar de opvang van
zwerfhonden en katten voor de gemeente Weert.

Voorgesteld wordt om met ingang van 1 januari 2Ot7 een nieuw contract af te
sluiten met dierenasiel De Beestenboel voor de duur van 3 jaren.
De afgelopen 25 jaar is er nooit aanleiding geweest te twijfelen aan de
deskundigheid en vakbekwaamheid van het asiel. Het beschikbaar hebben van een
asiel in de directe omgeving is in de praktijk van meerwaarde gebleken. Contacten
verlopen via korte lijnen en zaken kunnen snel en praktisch aangepakt en opgelost
worden.

2.3 In geval de samenwerking met Dierenasiel De Beestenboel eindigt komt ook de
samenwerking met de Dieren Ambulance Midden Limburg mogelijk ten einde.

Voorgesteld wordt om met ingang van l januari 2Ot7 een nieuw contract af te
sluiten met de Dieren Ambulance Midden Limburg voor het vervoer van gewonde
en zwerfdieren. Ook de Dieren Ambulance Midden Limburg is een partij in het
geheel. In geval de samenwerking met Dierenasiel De Beestenboel eindigt, eindigt
mogelijk ook de samenwerking met de Dieren Ambulance Midden Limburg.
Evenwel geldt hiervoor hetzelfde als voor "De Beestenboel", dat de voorkeur van
de gemeente Weert uitgaat naar een lokale invulling van deze dienstverlening. Dit
gegeven de afstanden die bij andere externe partijen een beperkende en
kostenverhogende rol gaan spelen.

Kanttekeningen

Vervoer en opvang van gewonde en zwerfdieren is een wettelijke taak van gemeenten. De
kosten werkelijke zijn hiermee mede afhankelijk van het aanbod. Het voorliggende
voorstel is gebaseerd op de ervaringen van 2010 tot en met 2015. Hierin is een duidelijke
afname in aanbod zichtbaar. Of de werkelijke toekomstige uitgaven passend zijn binnen
het begrote budget ís niet op voorhand zeker. Een afwijking in de praktijk blijft mogelijk.
Inkoop via uitgebreide aanbesteding is niet van meerwaarde vanwege het zeer beperkte
aanbod in de regio.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op grootboeknummer 1400200 met ingang van 2Ot7 de voorgestelde jaarlijkse
bezuiniging van € 15.000,00 doorvoeren.

Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks wordt een rapportage aangereikt door dierenasiel De Beestenboel en Dieren
Ambulance Midden Limburg.

Comm unicatie/ participatie

De raad via de Tilslijst informeren.
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Overleg gevoerd met

Intern:

Teamleider Vergunningen (R. Caris)
Inkoopadviseur gemeente Weert (E. Verhagen)

Extern

Dierenasiel De Beestenboel
Dieren Ambulance Midden Limburg (DAML)
Dierenbescherming afdeling Limburg
Gemeente Roermond, Nederweert, Leudal, MER gemeenten

Bijlagen

Motie I.A.4 d.d. 12.11.2015
Motie I.M.5 d.d. 01.07.2015
Contract dierenasiel De Beestenboel
Contract Dieren Ambulance Midden Limburg
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Motie 1.A.4

DüS

Onderwerp: opvang zwerfdieren (format 24)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.12 november 2015

Overwegende dat:
o Er onvoldoende invulling is gegeven aan de op 1 julijongstleden unaniem aangenomen

motie ll-M-5;
. Er sprake is van een behapbare bezuiniging van € 6000 in de begroting voor 2016;
. ln de conceptbegroting voor 2017 een bezuiniging van € 9000 opgenomen is;
. Het niet wenselijk is om nu deze doorkijk naar 2017 te maken;
¡ Deze bezuiniging geheel ten laste zal komen aan de opvangfunctie van het asiel;
r De gemeenten in Noord-Limburg hebben gekozen voor één asiel in de regio;
o De raad zich afuraagt of er in het benchmark-onderzoek, format 24 zwertdieren Kiezen

met Visie in de bezuiniging van int toaal bezuiniging € 15.000, de kosten voor de
dierenarts en de dierenambulance zijn meegenomen;

. Dit mogelijk een veÉekend beeld geeft;

En draagt het college op:
. Ook in 2016 in gesprek te blijven met dierenasiel De Beestenboel en gezamenlijk te

bekijken wat de maximale haalbare bezuiniging is voor 2017;. Hiertoe ook 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 2417 bereikbaar zijn en het als
gemeente heþben van een zwerfdierenopvang omlaag kunnen;

. Hierbijte betrekken het goede voorbeeld van de gemeenten in Noord-Limburg en
succesvolle werkwijzen over te nemen in Midden-Limburg;

. Te onderzoeken of de kosten van de dierenarts en de dierenambulance zijn meegenomen
in het benchmark-ondetzoek,

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie SP, Fractie D66, Fractie DUS Weert,

K. Duijsters J. Goubet l. Beenders
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Motie II.M.5

Onderwerp: opvang zwerfdieren (format 24)

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

Overuuegende 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 2014i

. 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;

o aanbesteden aan een marktpartij niet reëel is omdat er dan sprake zalzr¡n 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
Weed;

. 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;

o 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:
f . 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 2417 bereikbaar zijn en het hebben
van een opvang omlaag ku¡nnen;

3 maximale insoannino te verrichten om de kosten te verhalen oo de rechtmatiqe eiqenaar
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
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GEMEENTE vtlEERT

Overeenkomst tot opvang en verzorging zwerfdieren gemeente Weert.

De ondergetekenden

De gemeente Weert, in deze vertegenwoordigd door haar burgemeester A.A.M.M.
Heijmans, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders van Weert van 23 augustus 2016, hierna te noemen 'de gemeente'.

en

Dierenasiel De Beestenboel, gevestigd Wijffelterbroekdijk 65, te 6006 VG Weert in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Vleeshouwers, hierna te noemen 'de
asielhoudster'.

Overwegende, dat partijen nadere afspraken wensen te maken over opvang van zwerf-
en afstands honden en katten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Definities

1.1 Zwertdieren: honden en katten waarbij ogenschijnlijk geen eigenaar of houder
aanwezig is.

LZ Afstandsdieren: dieren waarvan door de rechthebbende afstand wordt gedaan.

Artikel 2 Verplichtingen Asielhoudster

2.L De asielhoudster verplicht zich de zwerfdieren, die de gemeente ingevolge artikel
5:8, derde lid Burgerlijk Wetboek gedurende veertien dagen in bewaring neemt, op
te nemen in haar asiel.

2.2 De asielhoudster verplicht zich, indien er geen melding bij de politie/gemeente
heeft plaatsgevonden, dit alsnog te doen, zodat een diercode wordt verkregen.

2.3 De asielhoudster is gehouden de haar aangeboden zwerfdieren gedurende veertien
dagen te huisvesten, te voeden en te verzorgen, tenzij het dier eerder wordt
opgeëist door rechthebbende.

2.4 Indien een aangeboden zwerFdier kennelijk ziek is, is de asielhoudster bevoegd het
dier binnen de in het vorige lid bedoelde periode te doen euthanaseren. Alsdan
moet zij een verklaring overleggen van een dierenarts, inhoudende dat het laten
voortleven van het dier, gelet op zijn fysieke en/of psychische toestand niet
verantwoord is, dan wel onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, die meer
dan € 30,- bedragen.

2.5 Indien de capaciteit van het asiel volledig benut is, dient de asielhoudster zorg te
dragen voor plaatsing van het dier in een ander asiel met de benodigde
vergunningen.

2.6 De asielhoudster regelt een adequaat onderkomen voor de zwerfdieren.
2.7 De transporteur van de zwerfdieren krijgt de mogelijkheid om de zwerfdieren 24

uur per dag en 7 dagen in de week te plaatsen.
2.8 De asielhoudster draagt zorg voor het invangen van wilde katten in opdracht van

de gemeente. Hierbij behoort het invangen, neutraliseren en zo mogelijk
socialiseren en in overleg terugplaatsen of elders uitzetten van katten.

Artikel 3 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de op te vangen dieren

3.1 Na afloop van de in artikel 2.1 bedoelde periode van veertien dagen, draagt de
gemeente de eigendomsrechten, alsmede de overige bevoegdheden zoals genoemd
in artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, van het gevonden dier over aan de
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asielhoudster.
3.2 Na afloop van de in artikel 2.1 bedoelde periode van veertien dagen is de

asielhoudster bevoegd de haar door de gemeente aangeboden zwerfdieren, tegen
betaling of om niet aan een derde over te dragen.

3.3 Asielhoudster doet haar uiterste best om een nieuwe eigenaar voor de bedoelde
dieren te zoeken.

Artikel 4 Verplichtingen gemeente Weert.

4.t De gemeente verplicht zich alle aangetroffen zwerfdieren op het grondgebied van
de gemeente Weert bij de asielhoudster onder te brengen.

Artikel 5 De door de gemeente Weert aan de asielhoudster verschuldigde
vergoeding.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

De vergoeding die de gemeente aan de asielhoudster verschuldigd is voor
huisvesting, verzorging en vergoeding van de aangeboclen zwerfdieren bedraagt €
11,- inclusief BTW per dag per hond met een maximum van € 154,- met een
maximum termijn van 14 dagen en € 5,75 inclusief BTW per dag per kat met een
maximum van € 80,50 en een maximum termijn van 14 dagen.
De gemeente is ten aanzien van afstandsdieren een vergoeding van € 125,50
inclusief BTW voor een hond en € 67,- inclusief BTW voor een kat verschuldigd.
a. De vergoeding die de gemeente verschuldigd is aan de asielhoudster voor de
kosten van de inenting als bedoeld in het Honden- en Kattenbesluit 1999 en het
aanbrengen van de chip bedraagt € 36,50 inclusief BTW per hond of kat.
b. De vergoeding die de gemeente verschuldigd is aan de asielhoudster voor hct
euthanaseren van een kat is € 16,00 per dier inclusief BTW en een hond € 20,00
per dier inclusief BTW.
Invangacties van wilde katten worden in overleg met asielhoudster en gemeente
ingevuld.
De bedragen genoemd in lid 5.L,5.2,5.3 en 5.4 gelden gedurende de looptijd van
het contract. Asielhoudster staat het aldus niet vrij de genoemde bedragen te
wijzigen.
De asielhoudster declareert eenmaal per kwartaal aan de gemeente Weert, middels
een gespecificeerde nota met vermelding van diercode waaronder de dieren
geregistreerd zijn en indien aanwezig het chipnummer.
De gemeente betaalt binnen vier weken na ontvangst van de declaratie.
De gemeente gaat enkel tot betaling over als de asielhoudster de in artikel 2
omschreven verplichtingen heeft uitgevoerd, de factuur dient een maal per jaar
vergezeld te zijn van een rapportage met de in artikel 2 genoemde verplichtingen.
Indien de werkelijke eigenaar van een zwerfdier van de asielhoudster teruggave
vordert, komen alle in artikel 5.1tot en met 5.4 bedoelde kosten voor rekening van
de eigenaar of houder en kunnen deze niet bij de gemeente gedeclareerd worden.

2

Artikel 6 Gedragsregels

6.1 Bij verschillen van inzicht tussen de asielhoudster en de transporteur van de
zwertdieren over het vervoer of de opvang van zwerfdieren vindt er direct overleg
plaats tussen de asielhoudster en de gemeente Weert.

Artikel 7 Begin, looptijd en einde van de overeenkomst

7.l De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1

januari 2077 en eindigt derhalve van rechtswege per 31 december 2019.
7.2 Tenzij één van de partijen tijdig vóór het verstrijken van de overeengekomen

periode aangeeft dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen, zal na afloop
van de in lid 1 overeengekomen periode de overeenkomst steeds met 1 jaar
worden verlengd.

7.3 Opzegging van deze overeenkomst geschiedt tegen een opzegtermijn van zes
maanden.
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7.4
7.5

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
De gemeente kan de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang, en zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel
of gedeeltelijk beëindigen, indien :

- de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling
aanvraagt.
- de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere
partij wordt gevraagd.
- de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd.
- op een omvangrijk däel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt
gelegd.

Artikel 8 Niet-nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meervan zijn
verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een
redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

8.2 De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt
of verzuimd heeft om binnen de gestelde termijn hieraan te voldoen, schiet
toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is
bevoegd de overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds,
te ontbinden en onverminderd het recht op schadevergoeding van die andere
partij.

8.3 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn
verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een
redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

8.4 De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt
of verzuimd heeft om binnen de gestelde termijn hieraan te voldoen, schiet
toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is
bevoegd de overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds,
te ontbinden en onverminderd het recht op schadevergoeding van die andere
partij.

Artikel 9 Kwaliteit

9.1 Asielhoudster zal zich houden aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied
van dierenwelzijn, veiligheid, gezondheid en milieu.

9.2 Asielhoudster verklaart door ondertekening van deze overeenkomst gedurende de
looptijd te beschikken over de benodigde vergunningen.

Artikel 1O Overdracht van rechten en plichten

10.1 Het is partijen niet toegestaan deze contractuele verhoudingen respectievelijk de
hiermee verband houdende rechten enlof verplichtingen die op grond van deze
overeenkomst gelden, over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van partijen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op het bepaalde in de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
LL.2 Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de

bepalingen van de Overeenkomst, met elkaar in overleg te treden, waarbij zal
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worden getracht om dergelijke geschillen in der minne te beslechten. Geschillen,
die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst ontstaan, zullen
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter vallende onder het
arrondissement Limburg.

Aldus overeenqekomen en in tweevoud getekend te Weert op 23 augustus 2016,

Namens dierenasiel De Beestenboel,

A. A. Vleeshouwers
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GEMEENTE vyEERT

Overeenkomst vervoer zwerf- en gewonde dieren gemeente Weert.

De ondergetekenden

De gemeente Weert, in deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door haar burgemeester A.A.M.M. Heijmans, handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 23
augustus 20L6, hierna te noemen'de gemeente'.

en

Stichting Dierenambulance Midden Limburg, gevestigd Graafschap Hornelaan 201, te
6000 AC Weert, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. van den Bos, hierna te
noemen 'vervoerder'.

Overwegende, dat de gemeente uitvoering geeft aan de wettelijke registratie van
aangifte, ingevolge in artikel 5:5lid 2 Burgerlijk Wetboek, op de gemeente rustende
verplichting.
Overwegende dat partijen nadere afspraken wensen te maken over vervoer van zwerf-,
gewonde- en zieke dieren en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen,
ingevolge artikel 5:8 Burgerlijk Wetboek op de gemeente rustende verplichting.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Definities

1.1 ZwerFdieren: honden, katten, knaagdieren en vogels (exoten) waarbij
ogenschijnlijk geen eigenaar of houder aanwezig is.

1.2 Andere opvang: opvang voorzwerfdieren anders dan honden en katten en erkend
door de Dierenbescherming.

Artikel 2 Verplichtingen Vervoerder

2.1 De vervoerder verplicht zich tot het transpoft van alle in de gemeente aangetroffen
zwertdieren naar een erkend of door de gemeente aangewezen asiel of andere
opvang.

2.2 Tot de werkzaamheden van de vervoerder behoren tevens de aanname van
meldingen over, en een zorgvuldige registratie van, deze zwerFdieren, waaronder
de wettelijke registratie van aangifte.

2.3 De vervoerder verstrekt aan de gemeente maandelijks een overzicht van gevonden
geregistreerde zieke, gewonde of zwertdieren. In dit overzicht staan de volgende
gegevens. Wie heeft het dier aangemeld; waar is het dier gevonden; waar wordt
het dier opgehaald en waar is het dier heen gebracht.

Artikel 3 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de te vervoeren dieren

3.1 Gezonde zwerfdieren worden door de vervoerder opgehaald en (zoveel mogelijk
rechtstreeks) vervoerd naar het asiel of andere opvang. Bij grote drukte is de
vervoerder gerechtigd de zwerfdieren tijdelijk onder zich te houden, maar ze
dienen binnen 24 uur bij het asiel of andere opvang te worden afgeleverd.

3.2 Licht gewonde zwerfdieren worden door de vervoerder opgehaald en (eventueel na
een consult bij de dichtstbijzijnde dierenarts) vervoerd naar het asiel of andere
opvang. De vervoerder beslist of een consult bij een dierenarts wel of niet nodig is.

3.3 Zwaargewonde zwerfdieren worden door de vervoerder direct naar de
dichtstbijzijnde dierenarts vervoerd.

3.4 De vervoerder vervoert zwerfdieren die bij de dierenarts onder behandeling zijn, op
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verzoek van de betreffende dierenarts, op een later tijdstip alsnog naar het asiel of
andere opvang.

3.5 De vervoerder is in onderstaande gevallen gerechtigd een zwerfdier onmiddellijk
naar zijn eigenaar terug te brengen:
a) als de eigenaar via de chip van het zwerfdier bekend wordt.
b) als de eigenaar bij de vervoerder bekend is.
c) als de eigenaar het dier bij de vcrvocrdcr hccft opgcgcvcn als vcrmist.
d) als de eigenaar op een andere wi,ize bekend wordt.
Voor al het overige zullen alle zwerfdieren worden overgebracht naar het asiel of
andere opvang.

3.6 lndien het dier een chip heeft en de eigenaar is niet traceerbaar en/of bereikbaar
zal het dier alsnog worden vervoerd naar het asiel of andere opvang.

Artikel 4 Verplichtingen gemeente

4.I De gemeente verbindt zich binnen haar grondgebied aangetroffen zwefdieren, te
laten ophalen door de vervoerder. Honden en katten dienen daarbij onder gebracht
te worden bij dierenasiel de Beestenboel.

Artikel 5 De door de gemeente aan vervoerder verschuldigde vergoeding.

5.1 De vergoeding die de gemeente aan de vervoerder verschuldigd is voor elk
transport van de zwerfdieren bedraagt € 0,51 inclusief BTW per gereden kilometer,
met een maximum van 5000 kilometer per jaar. Ook ritten voor zwefdieren die
tijdens het transport door vervoerder overlijden, dan wel overlijden bij dierenarts
worden door de gettteettte verguetJ,

5.2 De dierenartskosten die de vervoerder maakt voor de behandeling van gewonde
zwerfdieren (artikel 3.2 en 3.3) zijn voor rekening van de gemeente.

5.3 De vervoerder declareert een maal per maand aan de gemeente met vermelding
van de registratie gegevens genoemd onder artikel 2.2 en 2.3 Mocht de gemeente
nadere gegevens over een melding willen hebben, dan worden deze te alle tijde
door de vervoerder aan gemeente verstrekt.

5.4 De gemeente hoeft alleen tot betaling over te gaan als de vervoerder de in artikel 2

en 3 omschreven verplichtingen en bepalingen heeft uitgevoerd.
5.5 ln geval zoals bedoeld in artikel 3.5 komen alle kosten, daaronder begrepen de

ritvergoeding, voor rekening van de eigenaar.

Artikel 6 Gedragsregels

6.1 De vervoerder is met betrekking tot de opvang van zwerfdieren uit de gemeente
niet gerechtigd opdrachten te verstrekken aan de asielhouder van het asiel of
andere opvang.

6.2 Bij verschillen van inzicht tussen de asielhouders en de transporteur van de
zwerfdieren over het vervoer of de opvang van zwerfdieren vindt er direct overleg
plaats tussen de vervoerder en gemeente.

Artikel 7 Begin, looptijd en einde van de overeenkomst

7.L De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1

januari 2017 en eindigt derhalve van rechtswege per 31 december 2019.
7.2 Tenzij één van de partijen tijdig vóór het verstrijken van de overeengekomen

periode aangeeft dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen, zal na afloop
van de geldende periode de overeenkomst steeds vóór 1 jaar worden verlengd.

7.3 Een opzegging is tijdig als een opzegtermijn van zes maanden in acht wordt
genomen.

7.4 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
7.5 De gemeente kan de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang, en zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel
of gedeeltelijk beëindigen, indien:
- de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling
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aanvraagt.
- de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere
partij wordt gevraagd.
- de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd.
- op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt
gelegd.

Artikel 8 Kwaliteit

8.1 Vervoerder zal zich houden aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied
van dierenwelzijn, veiligheid, gezondheid en milieu.

8.2 Vervoerder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst gedurende de
looptijd te beschikken over de benodigde vergunningen.

Artikel 9 Overdracht van rechten en plichten

9.1 Het is partijen niet toegestaan deze contractuele verhoudingen respectievelijk de
hiermee verband houdende rechten en/of verplichtingen die op grond van deze
overeenkomst gelden, over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van partijen.

Artikel 1O Niet-nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst

10.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn
verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een
redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst n¡et nakomt
of verzuimd heeft om binnen de gestelde termijn hieraan te voldoen, schiet
toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is
bevoegd de overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds,
te ontbinden en onverminderd het recht op schadevergoeding van die andere
partij.
Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn
verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een
redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt
of verzuimd heeft om binnen de gestelde termíjn hieraan te voldoen, schiet
toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is
bevoegd de overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds,
te ontbinden en onverminderd het recht op schadevergoeding van die andere
partij.

LO.2

10.3

10.4

3

Artikel 11 Overdracht van rechten en plichten

11.1 Het is partijen niet toegestaan deze contractuele verhoudingen respectievelijk de
hiermee verband houdende rechten en/of verplichtingen die op grond van deze
overeenkomst gelden, over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van partijen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschilten

72.L Op het bepaalde in de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
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t2.2 Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de
bepalingen van de Overeenkomst, met elkaar in overleg te treden, waarbij zal
worden getracht om dergelijke geschillen in der minne te beslechten. Geschillen,
die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst ontstaan, zullen
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter vallende onder het
arrondissement Limburg.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Weert op 23 augustus 2016

mens Stichting
ierenambulance Midden Limburg,

M. van den Bos
bu
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