Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten
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Beantwoording schriftelijke vragen 199 GL over kosten opvang wilde dieren

Z/21/053376/ 244175
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Joost Franssen

Geachte Raad,
Door raadslid Paul 't Lam van de Groenlinks -fractie zijn op dinsdag 13 april 2021 vragen
gesteld met betrekking tot de vergoeding kosten wilde dieren. De beantwoording van deze
vragen treft u hieronder aan.
Toelichting:
In een schrijven van Stichting ter ondersteuning Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden
van 31 maart jl. lazen wij dat alleen de gemeente Leiden haar verantwoordelijkheid heeft
genomen in de financiering van het transport en de opvang van wilde dieren in de Leidse
regio
Vraag 1. Heeft de gemeente Voorschoten € 5000,- opgenomen als structurele last
in de (aangenomen) voorjaarsnota 2020?
Antwoord 1. Ja, zie pagina 37 Voorjaarsnota 2020. Het bedrag staat op KP 62120370. Dit
bedrag komt bovenop het bedrag dat jaarlijks wordt betaald aan dierenopvang Stevenshage
(KP 62120280 begroot € 10.180).
De dierenambulance heeft in 2019 een verzoek tot bekostiging voor de opvang van wilde
dieren gedaan aan de gemeente Voorschoten. Deze kosten worden geraamd op €5000,maar is afhankelijk van het aantal dieren dat door de dierenambulance moet worden
opgevangen.
Vraag 2. Is de gemeente Voorschoten ook overgegaan tot financiering van de
Stichting Dierenambulance met dit toegezegde bedrag?
Antwoord 2. Er zijn vorig jaar en dit jaar geen rechtstreekse betalingen gedaan aan de
dierenambulance. Wel is er in de factuur van Stevenshage voor 2020 en 2021 een bedrag
opgenomen ivm een vergoeding aan de dierenambulance. Dit is voor 2020 19x € 20 = € 380
en voor 2021 8x € 20 = € 160.
De dierenambulance zit in onderaannemerschap bij Stevenshage. Het vervoer door de
dierenambulance van zwerfhonden en zwerfkatten die niet retour eigenaar gaan, betaalt de
gemeente en betaalt Stevenshage aan de dierenambulance en het vervoer door de
dierenambulance van zwerfhonden en zwerfkatten die wel retour eigenaar gaan, brengt
Stevenshage bij eigenaren in rekening en betalen zij aan dierenambulance. Dat zit in de
overeenkomst tussen Stevenshage en de gemeente opgenomen.
De vergoeding die door Stevenshage wordt betaald aan de dierenambulance betreft het
vervoer. In de voorjaarsnota wordt echter gesproken over bekostiging van de opvang van
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wilde dieren. De dieren worden echter opgevangen bij Stevenshage en Stevenshage brengt
hiervoor de kosten in rekening bij de gemeente.
Vraag 3a. Als bovenstaande vragen positief zijn beantwoord, gaat de gemeente
zorgen dat deze omissie hersteld wordt bij de Stichting Dierenambulance (en in de
externe communicatie)?
Antwoord 3a. Indien de Stichting Direnambulance kosten voor dieren in Voorschoten maakt
die door de bestaande afspraken niet worden vergoed kan dat altijd met de gemeente
worden besproken. In redelijkheid zullen wij dat dan beoordelen.
Vraag 3b. mochten vraag 1 en/of 2 niet positief beantwoord kunnen worden, wat
gaat de gemeente doen om aan de eerdere toezegging te voldoen?
Antwoord 3b. Zie antwoord bij 3a

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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