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: 8 april 2020

Geachte raad- en burgerleden,
De Stichting HoKaZo verzorgt al jaren de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Boekel.
Gemeenten hebben een wettelijke plicht tot zorg voor weggelopen huisdieren en zwerfdieren.
Doel is deze dieren beschikbaar te houden voor de eigenaren en, wanneer de eigenaar zich
niet meldt of er geen eigenaar te vinden is, de dieren zo mogelijk te herplaatsen. Vanwege het
jarenlang niet aanpassen van tarieven, ziet de stichting zich genoodzaakt om nieuwe tarieven
voor te stellen, door middel van het aanbieden van een nieuwe contract. Het contract ligt ook
voor bij de andere 9 gemeenten waarvoor HoKaZo deze taak uitvoert.
De voorgestelde nieuwe tarieven wijken niet significant af van elders gangbare tarieven. Voor
de gemeente Boekel betekent het op dit moment wel een stijging van de jaarlijkse bijdrage.
Daarom wordt u gevraagd om via de voorjaarsnota 2020 het budget ten behoeve van de
opvang van zwerfdieren structureel met € 6.000 te verhogen.
Het college heeft ingestemd met het aangaan van een nieuw contract voor de duur van tien jaar
aan te gaan met de stichting voor de opvang van zwerfdieren, ingaande op 1 januari 2020.
Hiermee kan HoKaZo de zorg voor de gevonden dieren weer op een verantwoorde manier voor
haar rekening nemen.
In de afgelopen jaren is het volgende aantal honden en katten door HoKaZo opgevangen:
Hond
kat

2017
3
46

2018
3
53

2019
1
72

Kosten
De vergoeding die aan HoKaZo wordt betaald bestaat uit een vast bedrag per inwoner en uit
een bedrag per opgevangen hond of kat.
De stichting vraagt voor haar exploitatie (huisvesting, ICT, kosten personeel en vrijwilligers etc)
een bedrag van 0,67 euro per inwoner (dit was ongeveer 0,36 euro). Het bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd (gerelateerd aan de consumentenprijsindex huishoudens) Het gaat hier dus om
een structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeenten.
Per weggevangen, opgehaald en opgevangen dier vraagt de stichting een bedrag van 70 euro
per hond (was € 47,28) en 105,80 euro per kat (was € 69,73).
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De verhoging van de tarieven voor de dienstverlening konden niet worden meegenomen in de
begroting voor 2020, omdat het bestuur van HoKaZo de deelnemende gemeenten alleen had
laten weten dat het water aan hun lippen stond maar de gemeenten nog niet in kennis had
gesteld van haar nieuwe tarieven. Dit is ook het gevolg van de recente bestuurswisselingen.
Het gevraagde structurele extra budget van € 6.000 is berekend op basis van de nieuwe
tarieven en een schatting van het aantal op te vangen honden en katten. Hierbij is uitgegaan
van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren.
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