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Geachte raadsleden,
Datum:

November 2016 ontving u een brief van de dierenambulance Nijkerk e.o., waarin zij
aangaven zorgen te hebben over hun werkzaamheden in de gemeente Barneveld en
vroegen om een oplossing voor de situatie, waarin zij zich bevonden. In de brief verOns kenmerk zochten zij om een gesprek.
Afdeling:
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Dirk Klein
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Onderwerp:
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Op 15 december 2016 heeft dit gesprek met de Dierenambulance Nijkerk e.o., met
dierenasiel Levenslust en stichting Amivedi plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek bleek,
dat er verschil van inzicht bestond in de uitvoering van de taken. De afspraak werd
gemaakt, om deze taken nog eens duidelijk te verwoorden in gezamenlijke werkafspraken. Deze treft u hierbij aan.
We hopen en verwachten hiermee helderheid en duidelijkheid te verschaffen en een
goede samenwerking tussen de drie genoemde partijen te bewerkstelligen, dit in het
belang van de dieren.
Met de dierenambulance hebben wij een contract tot 1 januari 2018. We willen u melden, dat we voor wat betreft de voortgang van de werkzaamheden van de dierenambulance, ook na afloop van de contractstermijn, nauw samenwerken met de gemeenten
Putten en Nijkerk. We zullen u hierover nader informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
Drs. D. Bakhuizen
secretaris

Dr. J.W.A. van Dijk
burgemeester

Werkafspraken dierenambulance Nijkerk e.o.
Amivedi

dierentehuis Levenslust

Barneveld, februari 2017
Inleiding:
Al jaren wordt er in de gemeente Barneveld nauw samengewerkt tussen dierentehuis Levenslust,
dierenambulance Nijkerk e.o. en met stichting Amivedi.
Met dierenasiel Levenslust is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten voor het opvangen,
verzorgen en herplaatsen van alle honden en katten in de gemeente Barneveld.
Met Stichting Amivedi is de afspraak gemaakt dat zij alle vermiste en gevonden huisdieren voor de
gemeente Barneveld registeren.
Met dierenambulance Nijkerk e.o. is een overeenkomst afgesloten voor de periode van drie jaar
(2015, 2016 en 2017) voor het ophalen van (gewonde) zwerfdieren en dode honden en katten in de
gemeente Bameveld.
De afgelopen tijd is gebleken, dat deze gemaakte afspraken niet voor alle partijen helemaal helder en
overzichtelijk zijn. In een gezamenlijk overleg op 15 december 2016 zijn de gemaakte afspraken nog
eens tegen het licht gehouden en is de afspraak gemaakt om de taken overzichtelijk op een rij te
zetten. In dit overzicht is uiteraard niet de letterlijke tekst van de overeenkomsten opgenomen, deze
overeenkomsten blijven onverkort van kracht.

1. Werkafspraken dierenambulance Nijkerk e.o.
a. De dierenambulance zal, in het geval van aantreffen van huisdieren, honden en/of
katten die zijn voorzien van een chip en/of waarvan de rechtmatige eigenaar bekend
is, deze direct (binnen één uur nadat het betreffende dier in de ambulance is
geplaatst) na afspraak met de eigenaar afleveren bij de eigenaar. In die gevallen
hoeft geen melding te worden gedaan bij Amivedi.
b. De dierenambulance zal, in alle andere gevallen van aantreffen van honden en/of
katten en andere huisdieren zonder chip en/of waarvan de eigenaar niet bekend is of
achterhaald kan worden, binnen één uur na aantreffen hiervan melding maken bij de
stichting Amivedi. Voor wat betreft deze andere huisdieren: dit zijn dieren die een
vermoedelijke eigenaar hebben of gehad hebben. Verwilderde of wilde dieren vallen
hier niet onder.
c. De dierenambulance zal de dieren, genoemd onder b, zo snel als mogelijk vervoeren
naar dierentehuis Levenslust.
d. De dierenambulance zal in de gevallen van aangetroffen huisdieren die niet naar
dierentehuis Levenslust kunnen worden gebracht, zo snel mogelijk contact opnemen
met de gemeente Barneveld.
e. De dierenambulance kan loslopende en overlastgevende katten voorzien van een
bandje, om de eigenaar te attenderen dat hun kat overlast veroorzaakt. Dit wordt
gedaan in die gevallen, waarin de kat geen chip heeft en/of de eigenaar niet bekend is
en/of niet bij Amivedi als vermist staat geregistreerd. In die gevallen zal de

betreffende kat ook worden aangemeld bij stichting Amivedi. Mocht dit binnen 48 uur
niet tot het gewenste resultaat leiden, zal de kat worden bij de eerstvolgende
meldingen worden opgehaald en vervoerd naar dierentehuis Levenslust.
f. De dierenambulance zal, in het geval van aantreffen van dode honden en/of katten
zonder bekende eigenaar deze melden bij Stichting Amivedi.
g. De dierenambulance zal deze aangetroffen dode honden en/of katten maximaal 14
dagen in hun koeling bewaren en door middel van identificatie trachten de eigenaar te
achterhalen, in kennis te stellen en vervolgafspraken te maken.
h. De dierenambulance verstrekt jaarlijks een overzicht aan de gemeente Barneveld
m.b.t. de verreden ritten.
2. Werkafspraken Stichting Amivedi
a. Stichting Amivedi zal alle aangemelde dieren zo snel als mogelijk registreren op hun
website en andere daarvoor aangemerkte kanalen als facebook e.d.
b. Stichting Amivedi is voor de dierenambulance en voor het dierenasiel dag en nacht
bereikbaar, telefonisch, via whatsapp/voicemail en/of via de website.
c. Stichting Amivedi zal een database bijhouden van het soort- en aantal bij hen
gemelde dieren.
d. Stichting Amivedi zal wekelijks een overzicht van de vermiste huisdieren vermelden in
de daarvoor bestemde kranten.
3. Werkafspraken dierentehuis Levenslust
a. Dierentehuis Levenslust draagt zorg voor hun wettelijke taak, te weten: het opvangen,
huisvesten, verzorgen, verkopen en plaatsen van alle bij hen afgeleverde honden en
katten.
b. Het dierenasiel werkt hierbij volgens de regels van de Wet dieren en het daaronder
vallende Besluit en Regeling houders van dieren.
c. Dierentehuis Levenslust maakt, zo spoedig mogelijk na binnenkomst van het
betreffende dier, hiervan melding bij stichting Amivedi.
d. Dierentehuis Levenslust is voor de dierenambulance dag en nacht bereikbaar.
e. Dierentehuis Levenslust verstrekt per kwartaal een overzicht aan de gemeente
Barneveld m.b.t. de door haar opgevangen dieren.

4. Werkafspraken gemeente Barneveld
a. De gemeente Barneveld zal voorjaar 2017 via de daarvoor bestemde kanalen
(website, gemeentepagina) duidelijk aangeven wat het traject is bij aantreffen
huisdieren, honden en katten en specifiek wat daarbij de rol is van stichting Amivedi.
Dit conform de gemaakte werkafspraken en op kosten van de gemeente.
b. De gemeente Barneveld zal de politie informeren over de werkwijze rond aangetroffen
huisdieren, conform de gemaakte werkafspraken.
c. De gemeente Barneveld is tijdens kantooruren voor alle betrokkenen bereikbaar via
het reguliere nummer 14-0342. Na kantoortijden kunnen melden en/of berichten
worden doorgegeven via: barneveld(3>meldboxveiligheid.nl.
d. In de 2 kamer is een motie aangenomen, waarin staat dat het kabinet in overleg met
de gemeenten gaat over de opvang van zwerfdieren (niet zijnde honden/katten). De
gemeente zal dit proces actief volgen en de hierboven genoemde partners informeren
over het vervolg. Met name van belang hierbij zal zijn hoe als gemeente om te gaan
met (24 uurs) bereikbaarheid, opvanglocatie en kosten voor huisdieren, niet zijnde
honden en katten.
e

e. De gemeente zal, zoals afgesproken de betalingen aan dierenambulance Nijkerk e.o.
en dierentehuis Levenslust ook in 2017 blijven voldoen en de gemaakte
werkafspraken monitoren en aanpassen/bijstellen waar nodig.
f. De gemeente zal periodiek, per kwartaal, met de genoemde partijen een
voortgangsgesprek voeren en daarbij deze werkafspraken als norm hanteren.
Een afschrift van deze werkafspraken is februari 2017 toegezonden aan de dierenambulance Nijkerk
e.o., Stichting Amivedi en dierentehuis Levenslust.

