
 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 18-187 agendapunt 1.b. 11 

 

 

Onderwerp: dierenambulancevervoer 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 13 november 2018 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- de gemeente zich niet alleen moet inzetten voor het welzijn van haar burgers maar ook voor het 

welzijn van de dieren binnen de gemeentegrenzen; 

- dierenwelzijn onderdeel dient te zijn van het gemeentelijke beleid; 

- de dierenbescherming in Middelburg graag de inzet van een dierenambulance wil realiseren; 

- dit tot op heden nog niet tot resultaat heeft geleid; 

- de dierenambulance uit Vlissingen op dit moment zorgt voor het vervoer van zwerfdieren in nood 

op Walcheren en de Bevelanden; 

- het in Middelburg gaat om jaarlijks gemiddeld 260 ritten en 700 meldingen; 

- de gemeente Middelburg hiervoor een kleine vergoeding van € 2.157 (excl. BTW) per jaar betaalt; 

- de dierenbescherming de gemeente Middelburg meermalen heeft gevraagd om te komen tot een 

meer kostendekkende bijdrage, echter tot op heden zonder resultaat; 

- de dierenbescherming het afgelopen jaar het initiatief heeft genomen om in overleg te gaan met 

acht Zeeuwse gemeenten om te komen tot uniforme afspraken als het gaat om het vervoer van 

dieren in nood; 

- Inmiddels met zes gemeenten afspraken zijn gemaakt om in een periode van drie jaar toe te 

groeien naar een uniform tarief van 0,24 cent per inwoner; 

- dit voorjaar het college van B&W van de gemeente Middelburg heeft laten weten, dergelijke 

afspraken niet te ondersteunen en de eerder vastgestelde bijdrage van € 2.157 te willen 

handhaven.  

 

van mening dat 

- de huidige bijdrage (van ongeveer € 0,05 per inwoner) financieel onacceptabel is; 

- het gezien de uniforme afspraken die in gezamenlijk overleg met de andere gemeenten tot stand 

zijn gekomen, niet rechtvaardig is dat Middelburg zo’n gering bedrag betaalt; 



- het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn belangrijk is dat zwerfdieren in nood zorgvuldig en snel 

vervoerd worden; 

- de gemeente goed invulling moet geven aan de wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen; 

- Middelburg deze taak gedelegeerd heeft aan Stichting Dierenasiel Walcheren; 

- het benodigde vervoer voor de opvang niet expliciet is geregeld, terwijl het wel noodzakelijk is;  

- de gemeente ervoor kan kiezen burgers zelf het vervoer te laten regelen naar het dierenasiel, of de  

gemeente kan zelf zorgdragen voor het transport; 

- de inzet van een dierenambulance, die alle taken overneemt, van het aannemen van alle 

telefonische meldingen tot het uitvoeren van ambulanceritten, een beter alternatief is;  

 

 

verzoekt het college: 

- in gesprek te gaan met de dierenbescherming om het dierenambulancevervoer beter te faciliteren; 

- en daarbij de mogelijkheid om, in navolging van zes andere Zeeuwse gemeenten, binnen een 

periode van drie jaar toe te groeien naar een uniform tarief van 0,24 cent per inwoner nadrukkelijk 

te betrekken; 

- de raad over de voortgang van deze gesprekken te informeren;  

- eventuele dekking van de kosten (ten hoogste € 10.000 extra per jaar) te voorzien uit het positief 

begrotingssaldo 2019 van € 127.000 en bij de kadernota voor volgende jaren te voorzien in een 

structurele van dekking, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de LPM,                                                             GroenLinks, 

 

 

Piet Kraan                                                                                               Petra de Ruiter 

 

 


