
 

Raadsvergadering d.d. 16 februari 2016, agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 februari 2016. 
 
Onderwerp:                  Vergoeding zwerfdierenvervoer in Tynaarlo (brief college aan 
                                        gemeenteraad d.d. 19 januari 2016)        
 
Portefeuillehouder:         -- 
Fractie GroenLinks:           mevr. R.R.M. Zuiker 
Tel. nummer:                     050-3080137 
E-mail adres:                     renate.zuiker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:       De gemeente Tynaarlo vanuit de zorgplicht voor in het wild levende 
                                        dieren, de kosten die de Dierenbescherming maakt voor het vervoer  
                                        van gewonde en zieke in het wild levende dieren laten vergoeden.                                                          
 
Bijlagen:  

- Schriftelijke vragen fractie GroenLinks 9 april 2015 en 15 juni 2015 (ter inzage) 
- Beantwoording college d.d. 12 mei 2015 en 19 januari 2016 (ter inzage) 

 

Toelichting 

Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de brief van het college die op 19 januari 2016 aan de 
fractie van GroenLinks is gezonden uw raad in bespreking gegeven. De fractie van GroenLinks wil over 
de inhoud van deze stukken het volgende met u bespreken. 
 
De Dierenbescherming regio Drenthe zorgt voor het ophalen en opvangen van zwerfdieren in de 
gemeente Tynaarlo. Het betreft zieke, gewonde of dode dieren. Dit gebeurt onder andere in opdracht van 
de politie en de brandweer. De aangetroffen dieren worden opgevangen, eventueel eerst naar een 
dierenarts gebracht, en vervolgens naar een gespecialiseerd opvangcentrum.  
 
Naast de huisdieren (voornamelijk katten en honden), worden ook in het wild levende dieren (zoals 
buizerds, eekhoorns, hazen, eenden, vleermuizen) die hulp nodig hebben aangetroffen en vervoerd door 
de Dierenbescherming. 
 
Het opvangen van huisdieren is een wettelijke taak van de gemeente op basis van het Burgerlijk 
Wetboek. Vanuit deze wettelijke taak is de gemeente verplicht de kosten die de Dierenbescherming 
maakt voor de aangetroffen huisdieren te vergoeden.  
 
De kosten die de Dierenbescherming maakt voor het vervoer van de in het wild levende dieren worden 
niet door de gemeente Tynaarlo vergoed. Andere gemeentes (o.a. Emmen en Westerveld) vergoeden 
deze kosten wel. 
 
Vanuit de Flora- en faunawet heeft de gemeente een zorgplicht voor in het wild levende dieren. Omdat de 
Dierenbescherming kosten maakt vanuit deze zorgplicht van de gemeente, zou de gemeente volgens 
GroenLinks deze kosten moeten vergoeden. 
 



 

De kosten voor het vervoer van de dieren in Tynaarlo waren in 2014 ongeveer € 3.650,- voor de 
huisdieren en ongeveer € 1.500,- voor de in het wild levende dieren. Dit laatste bedrag wordt dus niet door 
de gemeente vergoed. 
 
GroenLinks heeft hierover twee brieven gestuurd naar het college.  
 
Bij beantwoording op de eerste brief beperkte het college het antwoord tot de in het wild levende dode 
dieren. Deze worden opgeruimd door de gemeente. Het college was echter wel van mening dat ze een 
zorgplicht heeft voor de in het wild levende dieren. 
 
In de tweede brief heeft GroenLinks specifiek gevraagd naar de kosten die, vanuit deze zorgplicht,  
worden gemaakt voor de nog levende gewonde of zieke in het wild levende dieren. Het antwoord van het 
college was: 'Het college is niet van inzicht gewijzigd.' 
 
De Dierenbescherming is een niet-gesubsidieerde instelling die onder meer diensten levert aan de 
gemeente Tynaarlo. De meeste medewerkers zijn vrijwilligers. Het vergoeden van de kosten is toch wel 
het minste wat de gemeente kan doen om deze diensten veilig te stellen en te waarderen.  
 
GroenLinks wil deze kwestie hierbij voorleggen aan de gemeenteraad en graag van elke fractie hun 
mening hierover horen. 
 
Voorgesteld wordt om de gevraagde discussie in maximaal 30 minuten te voeren. 
 
Gevraagd besluit: 
De gemeente Tynaarlo, vanuit de zorgplicht voor in het wild levende dieren, de kosten die de 
Dierenbescherming maakt voor het vervoer van gewonde en zieke in het wild levende dieren laten 
vergoeden. 
 
 
                                                     
 
Namens de fractie van GroenLinks 
 
 
R.R.M Zuiker,                   raadslid 
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