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ADVIES
U wordt voorgesteld om een plan op te stellen met als doel:
• een accommodatie van ongeveer 150 m2 voor de opvang van gehouden dieren beschikbaar
komt (leeg pand of nieuwbouw)
• extra budget beschikbaar komt voor de opvang van de gehouden dieren
• budget beschikbaar komt voor een investering in een accommodatie voor de opvang van de
gehouden dieren

TOELICHTING
1. Inleiding
In de regio worden honden en katten opgevangen door dierentehuis Heberdina Japin Timmer in
Hoorn. Alle overige gehouden dieren werden tot 1 januari 2022 opgevangen in Tuitjenhorn, dus
buiten onze regio. Vanaf 1 januari is deze taak overgenomen door de Bonte Piet.
De Bonte Piet vangt normaal gesproken vooral inheemse wilde dieren op en enkele gehouden
dieren. Zij zijn m.i.v. 15 februari gestopt met de opvang van de gehouden dieren waardoor er een
acuut probleem is ontstaan.
2. Belang van regionale aanpak
Noodopvang is een wettelijke taak.
Dieren vallen onder de verloren en gevonden voorwerpen, waarvoor gemeenten verantwoordelijk
zijn. ‘Zoals een gevonden portemonnee veertien dagen moet worden bewaard, moeten ook
gevonden dieren door de gemeente worden opgevangen. De opvangplicht vervalt na 14 dagen.
Het gaat dan om de ‘gehouden’ dieren, dus alle dieren die als huisdier worden gehouden.
Het dierentehuis en de dierenambulance werken voor heel Westfriesland en het is ook het meest
efficiënt dit onderwerp regionaal aan te pakken.

3. Pact van Westfriesland 7.1
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4. Toelichting advies
Huidige situatie
Het opvangen van gehouden dieren is voor de Bonte Piet te veel geworden. Er is gebrek aan
ruimte, aan personeel, aan tijd en aan financiën. Zij zijn per 15 februari gestopt met de opvang
van de gehouden dieren.
1. De Bonte Piet heeft te maken met 2 groepen dieren:
2. Wilde inheemse dieren, zoals haasachtigen, egels, marterachtigen, vogels en vleermuizen.
Voor deze dieren is er een vergunning om ze te verzorgen als ze hulpbehoevend zijn.
3. Gehouden dieren: tamme konijnen, kippen, siervogels, etc. Deze groep dieren maakt
ongeveer 9% uit van het totaal aan opgevangen dieren. Voor deze dieren nam de Bonte
Piet de zorgplicht van gemeenten over. Per 15 februari jl. is zij daarmee gestopt.
Tijdelijke oplossing
De Dierenambulance Hoorn e.o. heeft aangegeven dat zij tijdelijk de taak van het opvangen van
gehouden dieren op zich wil nemen. Daarvoor zijn allerlei creatieve oplossingen bedacht die echt
tijdelijk van aard zijn. De vrijwilligers gaan onder andere dieren tijdelijk thuis opvangen.
De dieren worden 14 dagen (de wettelijke termijn) bewaard voor de eigenaar. Indien die niet
wordt gevonden worden dieren herplaatst of overgebracht naar een gespecialiseerde opvang.
Structurele oplossing
Het is duidelijk dat er een structurele oplossing moet komen.
Er is gesproken met de Bonte Piet, Heberdina Japin Timmer en de Dierenambulance Hoorn e.o.
Daaruit is duidelijk geworden dat er accommodatie gevonden of gecreëerd moet worden om de
dieren op te kunnen vangen. Het gaat om een ruimte voor konijnen en een ruimte voor kippen,
siervogels etc.
Bij Heberdina is een nog ruimte die vrij gemaakt kan worden om de konijnen op te vangen. Dan
moet er nog een ruimte van ongeveer 150 m2 bij komen voor opvang van de vogels en kippen
etc.
Omdat de Dierenambulance Hoorn e.o. bereid is de exploitatie daarvan voor haar rekening te
nemen zou die ruimte in of nabij Hoorn gelegen moeten zijn. De vrijwilligers zijn vrijwel allemaal
woonachtig in Hoorn.
Er kan gedacht worden aan een leegstaande schuur of bedrijfspand, maar ook aan nieuwbouw.
De voorkeur gaat uit naar eenvoudige nieuwbouw op het terrein van Heberdina. Op die manier
kan van elkaars diensten gebruik worden gemaakt en hoeft een dierenarts ook maar naar 1 plek
te reizen.
Op het terrein van de Bonte Piet is geen ruimte om uit te breiden.
Conclusie
- Met name de Dierenambulance Hoorn e.o. zet zich enorm in om een oplossing te vinden.
Dat verdient een groot compliment!
- Het budget voor de opvang van de gehouden dieren moet worden verhoogd.
- Er is een investeringsbudget nodig om accommodatie te realiseren voor de opvang van
gehouden dieren met uitzondering van de honden en katten.

5. Financiën
Van de Westfriese gemeenten hebben er 5 een contract met Heberdina en de andere 2 betalen
per opgevangen dier. De ritten van de Dierenambulance worden door elke gemeente vergoed.
Uit de exploitatiecijfers van Heberdina blijkt dat er geen ruimte is om budget uit te trekken voor
opvang van overige gehouden dieren. In Coronatijd is er zelfs met verlies gedraaid omdat de
pensionfunctie stil heeft gelegen.
Er zal daarom door de gemeenten meer betaald moeten gaan worden voor de wettelijke opvang

van de gehouden dieren.
Daarnaast is er budget nodig om accommodatie te realiseren.
Voor de nieuwbouw van een zeer eenvoudig pand op het terrein van Heberdina zal ongeveer
€ 80.000,-- nodig zijn. Dit is een ruwe schatting.
Zowel de dierenambulance als het dierentehuis zullen zich inzetten om fondsen te werven. De
kans om op die manier geld bij elkaar te krijgen is groot, maar zal nooit 100% zijn.
De gemeentes zullen ook een steentje bij moeten dragen.
Hoe hoog de bedragen exact zijn is nog niet duidelijk. Dat zal gedurende het proces worden
uitgezocht aan u worden voorgelegd.
Vervolgstappen in proces.
Bestuurlijke besluitvorming
Omdat er budget nodig is voor de opvang van de gehouden dieren en voor de bouw of verbouw
van een pand zal er aan de zeven gemeenteraden budget moeten worden gevraagd. Hiervoor
moet een plan worden opgesteld.
Aan de portefeuillehouders ligt de vraag voor of er in een van de gemeenten, in of nabij Hoorn,
een leeg pand van ongeveer 150 m2 beschikbaar is. Daar moeten wel Nutsvoorzieningen
aanwezig zijn. Wanneer het antwoord hierop negatief is zal er nieuwbouw gepleegd moeten
worden.
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Communicatie
Samen met Heberdina Japin Timmer en de Dierenambulance zal er naar een structurele oplossing
worden gezocht.
Zij moeten fondsen aanvragen en de plannen met begroting opstellen.

