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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Aanpak plaagdierenbestrijding (waaronder bijvoorbeeld ratten, processierups, wespen en overige
plaagdieren) gemeente Meierijstad
Aanleiding
Binnen de voormalige buitendiensten, is het bestrijden van plaagdieren al onderdeel van het
takenpakket. Zo gaan we in gesprek met bewoners en bedrijven en ondersteunen/informeren wij
hen bij het bestrijden van plaagdieren, waarvan rattenoverlast de meest voorkomende klacht is.
Dit doen we middels het verstrekken van lokdozen, mogelijkheid tot toezending van insecten,
uitwerpselen of schadebeelden voor determinatie en het gratis verstrekken van informatie door
stichting Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD).
Met het opstellen van dit plan van aanpak worden de verschillende manieren van werken
geharmoniseerd.
Daarmee wordt er een professionaliseringsslag gemaakt in beleid en in uitvoering van
plaagdierenbestrijding.
De Buitendiensten van de voormalige gemeenten hebben op 1 januari 2017 de volgende
ontwikkelopdracht meegekregen: “Kom tot een nieuwe opzet van de buitendiensten verdeeld in een
aantal werkateliers waarbij vermenging van werkwijzen, inzet van medewerkers en uitbesteding
optimaal is uitgewerkt”. Onderdeel van de ontwikkelopdracht is het komen tot een geharmoniseerde
takenpakket voor de gehele buitendienst.
Een van de taken is het bestrijden van plaagdieren (waaronder ratten, processierupsen en overige
plaagdieren) binnen gemeente Meierijstad.

Rattenoverlast
Rattenoverlast speelt in toenemende maten op meerdere locaties in Meierijstad. Bewoners en
bedrijven zijn op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en het bestrijden van ratten.
De gemeente is verantwoordelijk voor bestrijding op haar grondgebied. Het is van groot belang dat
bewoners, bedrijven en de gemeente samen optrekken om de ratten te bestrijden in Meierijstad.
Ook dit onderdeel (van gezamenlijke bestrijding) heeft in het plan van aanpak een plek gekregen.
Met dit plan van aanpak geven we invulling met het bestrijden van een brede aanpak van
plaagdieren (waaronder ratten, processierups, wespen en overige plaagdieren) en mede invulling
van de ingediende motie "De rattenvanger van Meierijstad" met nr 1948668645.
Kernboodschap
Middels deze Raadsinformatiebrief de raad informeren over de resultaten en acties
plaagdierenbestrijding die door de ambtelijke organisatie opgepakt worden, in tijd weggezet.
Communicatie
We zullen de acties waarbij we bewoners/bedrijven kunnen betrekken of waarover zij
geïnformeerd moeten worden communiceren via de gebruikelijke kanalen.
Daarnaast worden de communicatiekanalen verder geoptimaliseerd.
Denk hierbij aan het proactief benaderen van bewoners en bedrijven, aanpassen van de website
en het gezamenlijk optrekken bij plaagdierenbestrijding.
Met regie op de meldingen en klachten van plaagdieren nemen wij weer de verantwoordelijkheid
over in tegenstelling tot het verleden waarin het KAD het eerste aanspreekpunt was.
Participatie
Voor het opstellen van het plan van aanpak Plaagdierenbestrijding is geen gebruik gemaakt van
participatie.
Dit gaat wel opgepakt worden met de uitvoering van het plan van aanpak.
Duurzaamheid
Het opstellen van een maatschappelijk verantwoord beleid ten aanzien van plaagdierbeheer
(rattenbestrijding is hier onderdeel van) wordt gebaseerd op Integrated Pest Management (IPM).
De rode draad in de IPM gedachte is het minimaliseren van biocide gebruik. Hiermee
wordt resistentie, doorvergiftiging naar niet doelsoorten en milieuverontreiniging voorkomen.
Hiermee blijven binnen de wettelijke kaders en geven we maximale invulling aan het bestrijden
van plaagdieren op een duurzame wijze.
Definitie IPM:
‘De implementatie van de juiste, duurzame populatiebeheermaatregelen, gebaseerd op een
vooraf bepaalde drempelwaarde, de biologie en leefwijze van de betreffende organismen en hun
relatie met de omgeving.’
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Financiën
Binnen de post Beheer en Onderhoud plaagdierenbestrijding is budget vrijgemaakt. FCL
7610/38140, € 5.000,00.
Overige kosten (opleidingen, inzet personeel buitendienst en advies KAD) is meegenomen in de
daarvoor bestemde beschikbare budgetten.
Planning
Door uitvoering te geven aan het plan van aanpak zal het volgende bereikt worden:








Twee extra opgeleide buitendienstmedewerkers tot professioneel plaagdierbeheersers via
het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).
Structurele borging plaagdierenbestrijding in het functiehuis van de Buitendienst.
Regie op registratie van klachten en meldingen plaagdierenbestrijding (waar rattenbestrijding een onderdeel van is).
Het
uitlenen
van
geavanceerde
lokdozen
rattenbestrijding
voor
gebruik
bewoners/bedrijven.
Optimalisatieslag communicatie richting bewoners en bedrijven voor de bestrijding van
ratten, processierups en overige plaagdieren middels een vastgesteld communicatieplan.
Een vastgesteld maatschappelijk verantwoord beleidsdocument ten aanzien van
plaagdierbeheer (rattenbestrijding is hier onderdeel van) gebaseerd op Integrated Pest
Management (IPM).
Vastgesteld contract Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) voor opgedane en nog
in ontwikkeling zijnde kennis en methodes om ratten, processierupsen en overige
plaagdieren te bestrijden.
Dit als alternatief voor Projectgroep Zwarte Rat om redenen dat projectgroep Zwarte rat
gelijke doelstellingen heeft als KAD hebben we gekozen op basis ervaringen, onze
samenwerking met het KAD te verlengen en geen samenwerking aan te gaan met
projectgroep Zwarte Rat. Het KAD is een instituut die landelijk bredere aanpak voorstaat
van plaagdierenbestrijding dan projectgroep Zwarte Rat.
We zullen de ontwikkelingen van projectgroep Zwarte Rat nauwlettend blijven volgen.

Met onderstaande acties in tijd weggezet zullen bovenstaande resultaten behaald worden.
Acties
Het opleiden van twee extra
buitendienstmedewerkers als professioneels
plaagdierbeheerser via het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen (KAD).
Structurele invulling plaagdierenbestrijding
verwerken in het functiehuis van de
Buitendienst.
Het terughalen van registratie klachten en
meldingen plaagdierenbestrijding (waar
rattenbestrijding een onderdeel van is) van
KAD naar gemeente Meierijstad inclusief
monitoring
Aanschaf van geavanceerde lokdozen
rattenbestrijding.
Het verder optimaliseren van communicatie
richting bewoners en bedrijven voor de
bestrijding van ratten en overige plaagdieren
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middels het opstellen van een
communicatieplan
Opstellen van een raamcontract voor
grootschalig plaagdierenbestrijding
Opstellen van een maatschappelijk
verantwoord beleid ten aanzien van
plaagdierbeheer (rattenbestrijding is hier
onderdeel van) gebaseerd op Integrated Pest
Management (IPM).
Afspraken maken met het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen (KAD) voor
opgedane en nog in ontwikkeling zijnde
kennis en methodes om ratten en overige
plaagdieren te bestrijden. Dit als alternatief
voor Projectgroep Zwarte Rat.
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Bijlage(n)

Ter inzage documenten

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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