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Geachte mevrouw….
Wij hebben uw brief van 7 oktober jl. in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan dat Wildopvang
Delft dit jaar 40 jaar bestaat, maar aan de rand van een faillissement staat. U doet een beroep op
gemeenten in de regio voor financiële ondersteuning om sluiting van Wildopvang Delft te voorkomen.
De opvang van wilde dieren is geen wettelijke taak voor gemeenten. Het ophalen en vervoeren van
hulpbehoevende wilde dieren is wel een wettelijke taak en hiervoor heeft de gemeente Rijswijk een
overeenkomst afgesloten met Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. (vanaf nu:
de Dierenambulance). In deze overeenkomst staat (onder andere) het volgende artikel:
De stichting verplicht zich elk binnen gemeente Rijswijk aangetroffen hulpbehoevend in het wild levend
dier op te nemen en onverwijld te vervoeren naar een voor het betreffende dier geschikte opvanglocatie,
indien terugplaatsing op dat moment niet mogelijk of wenselijk is.
Er is in deze overeenkomst niet vastgelegd naar welke opvanglocatie deze dieren gebracht dienen te
worden. Dat is ter beoordeling van de Dierenambulance. Over het algemeen worden hulpbehoevende
wilde dieren naar opvanglocaties in Rijswijk / Den Haag gebracht en slechts sporadisch naar Wildopvang
Delft. Desgevraagd heeft de Dierenambulance de volgende cijfers aangeleverd:
Jaar
2017
2018
2019 (tot 1 oktober)

Vogelopvang De Wulp
361 vogels
306 vogels
224 vogels

Wildopvang Delft
1 vogel, 1 mol
6 vogels
6 vogels, 1 egel en 1 haas

Het is voor de Dierenambulance in een enkel geval logistiek handiger om het dier naar Delft te brengen
in plaats van naar Den Haag. De Dierenambulance heeft met Wildopvang Delft de afspraak dat alleen in
overleg dieren uit Rijswijk naar hen toegebracht mogen worden. In de praktijk zijn dit
uitzonderingsgevallen.
Met de huidige afspraken zoals verwoord in de overeenkomst met de Dierenambulance is het ophalen
en vervoeren van hulpbehoevende wilde dieren naar een geschikte opvanglocatie goed geregeld en
gefinancierd. We voldoen als gemeente daarmee aan onze wettelijke taak.
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Het regelen en financieren van de opvang van hulpbehoevende wilde dieren is een bovenwettelijke taak
waar de gemeente Rijswijk vooralsnog geen beleid en budget voor heeft vastgesteld. We onderstrepen
echter het belang en de noodzaak van het voortbestaan van opvanglocaties voor hulpbehoevende wilde
dieren. We zijn voornemens hier beleid voor te ontwikkelen met criteria voor financiële ondersteuning.
De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2020 dit beleid voor opvang van wilde dieren
hebben opgesteld en vastgesteld. Dit geeft ons een toetsingskader waarlangs we ook uw aanvraag voor
financiële ondersteuning kunnen beoordelen.
Voor nu besluiten we om uw aanvraag voor een financiële bijdrage niet te honoreren. Na vaststelling van
het nieuwe beleid inclusief toetsingscriteria in het tweede kwartaal 2020 wordt uw aanvraag opnieuw
beoordeeld.
Een afschrift van deze brief is aan de raad gestuurd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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