
Geacht college van B & W en Raadsleden,

Graag wil ik even reageren op de mogelijke bezuiniging op de post “Zwerfdieren 
Opvang”.
Dit omdat naar mijn inzien dit onderwerp niet voldoende duidelijk en volledig 
uiteen is gezet in de keuzencatalogus die ter beoordeling ligt.

-Van de begrootte post van € 43917,00 is vorig jaar € 32000,00 gedeclareerd 
door het asiel “de Beestenboel” voor het opvangen van zwerfdieren. 
Van de overige € 12000,00 zijn dus het vervoer van de dieren en eventuele 
dierenartskosten betaald.
Te weten € 6808,27 als km vergoeding aan de Dierenambulance Midden-Limburg 
en € 949,44 aan de dierenarts.
Dan blijft er in 2014 nog ruim € 4000,00 over, echter de hoogte van de 
declaraties kunnen bij een groter aanbod van dieren ook wel eens hoger 
uitvallen.
Aannemelijk is dat het te bezuinigen bedrag dan ook ten koste zal komen van 
deze drie instanties.
Toch zal het er in de praktijk op neerkomen dat deze bezuiniging van € 15000,00 
voornamelijk voor rekening van het asiel zal moeten gaan komen, omdat je voor 
wat betreft het vervoer, nooit goedkoper uit kan komen.
De km vergoeding die Dierenambulance Midden-Limburg aan de gemeente Weert 
berekend ligt al lager, nl. € 0,35 p/ km, dan alle andere gemeenten in Midden-
Limburg die € 0,51 p/km betalen. 
Daarbij komt, dat het aantal km ’s die verreden worden vrijwel onmogelijk lager 
kunnen zijn dan nu het geval is met de basis in Weert op de Graafschap 
Hornelaan.
Er kan hooguit door hen nog iets selectiever gebruik worden gemaakt van de 
dierenarts, maar als een diertje hulp nodig heeft zal het toch moeten.

-Het ophalen en opvangen van Zwerfdieren is een wettelijke plicht voor een 
gemeente. 
Hieronder valt dus het vervoer en de 14 daagse bewaarplicht voor gevonden 
dieren, waarbij binnen de eerste vijf werkdagen dan ook een vaccinatie en een 
chip bij het dier dienen te worden aangebracht die dus ook voor rekening van de 
gemeente komen.
 
De hiervoor contractueel vastgelegde bedragen zijn:

14 dagen opvang hond: € 187,65 - € 10,80 huisvesting en verzorging 
p/d

-        € 36,45 enting en chip.

14 dagen opvang kat    : € 116,95 - €   5,75 huisvesting en 
verzorging p/d

-        € 36,45 enting en chip.

N.B. :
Als je er vanuit gaat dat een enting het asiel € 27,50 en de Chip 
(+registratie) € 10,00 kost dan is de vergoeding van 36,45 nu al niet 
toereikend voor de te maken onkosten.



Door goede afspraken met de dierenarts komen er al geen consultkosten 
van minimaal € 20,00 bij en doordat de chip door medewerkers van het 
asiel zelf bij het dier wordt aangebracht, scheelt dit ook weer € 10,00.

Voor een goed vergelijk van de dagvergoedingen kan er het beste gekeken 
worden naar pensions in de omgeving.
De Hegge : € 12,00 hond p/d

€   7,20 kat p/d
Eilers : € 12,00 - € 14,00 hond p/d

€   7,50 - € 8,50 kat p/d
De Heidehoeve: € 11,00 hond p/d

Aangenomen mag worden dat dit dus de bedragen zijn die nodig zijn om 
de huisvesting en verzorging van de dieren mogelijk te maken.

De gemeente Weert is ten aanzien van afstandsdieren een vergoeding 
verschuldigd van :
-€ 123,81 hond
-€   67,66 kat

Hierbij is er vanuit gegaan dat als je aan de eigenaar van een hond/kat te hoge 
afstandskosten berekend, je de kans loopt dat de hond/kat dan op straat belandt 
en voor de volle 100% voor kosten van de gemeente komt.
Nu wordt er door het asiel € 65,00 voor een hond en € 50,00 voor een kat aan 
een eigenaar berekend en de rest wordt aangevuld door de gemeente.

N.B.:
Omdat dit geen wettelijke verplichting is zou, het 100% doorbelasten van 
de kosten aan de eigenaar, een gemiddelde bezuiniging van € 1500,00 
kunnen opleveren.
Hierbij lopen we dan wel het risico dat een groepje dieren door te hoge 
kosten op straat wordt gezet. Maatschappelijk gezien kan dit dus een 
negatieve uitwerking hebben en kan dit ook extra dierenleed veroorzaken.

-Er is een vaste vergoeding van € 0,21 per inwoner.
Deze vergoeding staat voor het beschikbaar houden en het onderhouden van de 
accommodatie en het 24/7 beschikbaar zijn van de beheerster voor de eventuele 
opname van dieren. Ook als er geen dieren aanwezig zijn of moeten worden 
opgenomen.

N.B.:
Het asiel vangt nu voor 3 gemeenten (Weert, Nederweert en Roermond) in 
de regio Midden-Limburg de zwerfhonden en  -katten op. 
De ideale en voor alle partijen de meest duidelijke situatie zou zijn als asiel 
“De Beestenboel” samen met Dierenambulance Midden-Limburg voor de 
hele regio contractueel vast zou kunnen leggen om de zwerfhonden  en  
-katten op te vangen. De kosten voor vaste lasten zouden dan meer 
verspreid worden, waardoor ook hier een bezuiniging op zou kunnen 
treden.
-Dan kan gedacht worden aan een zelfde vast bedrag per inwoner voor 
elke gemeente in Midden-Limburg, waardoor het voor alle partijen duidelijk 
is wat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn.



-Voor de gemeenten in Midden-Limburg die momenteel bij het asiel in Born 
zijn aangesloten moet dit alleen al in de km vergoeding een besparing op 
kunnen leveren.
Dierenambulance Midden-Limburg rijdt nl. al voor alle natuurdieren door 
heel Midden-Limburg en kan ritten dus vaak makkelijk combineren omdat 
ze toch al in de buurt zijn. Het asiel in Born komt alleen voor een melding 
van een zwerfhond of  -kat, waardoor alle gemaakte km ’s voor rekening 
van die betreffende melding komen.

Ter informatie en verduidelijking:

-De huidige contractueel vastgestelde bedragen zijn nog vrijwel hetzelfde als de 
bedragen die in 2005 zijn   afgesproken, en waarvan men toen overtuigd was dat 
dit een redelijke vergoeding was voor de in te kopen diensten. Deze zijn enkel 1x 
verhoogt met het consumentenindexcijfer, iets wat volgens het contract eigenlijk 
elk jaar zou moeten.

We zijn nu 10 jaar en een economische crisis verder waarbij alles duurder is 
geworden, terwijl de vergoeding nooit is bijgesteld, en nu zelfs nog lager zou 
moeten!

-Al bijna 25 jaar verzorgt dierenasiel “De Beestenboel” in Weert de opvang voor 
de zwerfhonden en  -katten voor de gemeente Weert.
Vanaf het begin hebben we de katten, vanaf de leeftijd van 6 maanden, ook laten 
castreren en steriliseren, ondanks dat dit geen wettelijke verplichting is. Ook de 
z.g. kolonies met verwilderde katten worden zoveel mogelijk weggevangen en 
waar mogelijk gecastreerd en gesteriliseerd weer uitgezet. 
Kosten die niet volledig terug te verdienen zijn bij het herplaatsen van de katten, 
daar we hier in een landelijke omgeving zitten waar je bijna bij elke boer, gratis 
kittens op kan halen.
Ook is hier samen met Monique Hulsbosch van de gem. Weert een voorlichtings 
brochure over gemaakt vanuit het idee, ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Sinds vorig jaar beginnen we hier nu de vruchten van te plukken, daar het aantal 
zwerfkatten in de gemeente Weert, t.o.v. Roermond en Nederweert begint af te 
nemen.
Het voelt niet helemaal als rechtvaardig als een ander asiel hier nu op verder 
mag bouwen.

-De gemeente Weert is in de luxe positie om een dierenambulance en een 
dierenasiel binnen haar eigen gemeente grenzen te hebben.
Er wordt gesproken dat als er maar aan de wettelijke eisen wordt voldaan, 
uitbesteding bij b.v. een andere aanbieder geen maatschappelijke gevolgen zal 
hebben.
 

N.B.:



-De Dierenambulance wordt volledig gedraaid door vrijwilligers, wat dus 
een enorm maatschappelijk draagvlak heeft. 
Werkelozen en arbeidsongeschikte mensen worden hier een mogelijkheid 
geboden om te functioneren in de maatschappij tot een nieuwe baan 
gevonden is en om onder de mensen te komen en nieuwe contacten op te 
doen.
-Ook het dierenasiel geeft stagiaires en vrijwilligers een plek om ervaring 
op te doen en te wennen aan een terugkeer in de arbeidsmarkt.

-Als er gekozen wordt voor een alternatief verder van huis zullen de kosten voor 
het vervoer toenemen, waardoor eigenaren die hun dier kwijt zijn voor veel 
hogere kosten gesteld zullen worden. Deze zullen niet altijd door iedereen 
kunnen/willen worden voldaan waardoor er meer dieren niet terug naar de 
eigenaar zullen gaan, en dan extra voor rekening van de gemeente komen.
Ook kan de grotere afstand ervoor zorgen dat mensen het teveel moeite vinden 
om ver te rijden en er meer dieren op straat gezet worden, waardoor er dus meer 
zwerfdieren komen.

-We hebben het nog niet eens gehad over de enorme dosis kennis die binnen 
DAML  (dit jaar 10 jarig bestaan)en dierenasiel “De Beestenboel” (volgend jaar 25 
jarig bestaan) aanwezig is!

-Als bezuinigingsmaatregel wordt in de keuzecatalogus genoemd dat er meer 
gedaan moet worden om dieren sneller met hun eigenaar te herenigen.

N.B.
-Als er een hond of kat gevonden wordt is er een meldplicht bij de 
gemeente ( wet ‘gevonden voorwerpen’).
Omdat de 14 daagse bewaarplicht ingaat vanaf het moment van aangifte 
is het belangrijk dat dit correct gebeurd.
De site waar de gemeente naar verwijst voor dit soort meldingen biedt 
geen mogelijkheden om aangifte van gevonden honden en katten te doen.
Omdat DAML een prima registratie programma heeft en 24/7 bereikbaar is, 
is er aangeboden om dit voor de gemeente waar te nemen. Dit is via een 
mandaat geregeld.
-Bij het ophalen van een dier wordt altijd een foto gemaakt, waarna het 
dier ook aangemeld wordt bij Amivedi (landelijke registratie vermiste en 
gevonden dieren).
-De melder wordt altijd door alle betrokken instanties naar elkaar 
doorverwezen.
-Er wordt altijd gecontroleerd of een dier gechipt is, zodat indien mogelijk 
de eigenaar achterhaald kan worden.

-Het opvangen van zwerfdieren is meer dan alleen een diertje ophalen en 
vervolgens ergens in een hok zetten.
Elke dierenambulance en  -opvang moet aan speciale eisen voldoen die zijn 
opgenomen in het “Honden en Kattenbesluit”. 
Deze zijn er ter bescherming van de dieren en t.b.v. het dierenwelzijn.
Om hieraan te kunnen blijven voldoen moeten er voortdurend aanpassingen en 
investeringen worden gedaan.

N.B.



Omdat dierenasiel “De Beestenboel” bijna 25 jaar vanuit dezelfde 
accommodatie werkt, zijn er een aantal punten ontstaan die verbetering 
vereisen en/of een opknapbeurt nodig hebben.
Omdat niet alles op de huidige locatie valt te realiseren, is ervoor gekozen 
een nieuw pand (in een straal van 1 km) aan te schaffen en opnieuw in te 
richten tot asiel.
Je moet dan denken aan een betere indeling voor wat betreft het 
gescheiden huisvesten van de honden en katten, grotere verblijven, betere 
ventilatie, verlichting en verwarming maar ook aan betere ruimte voor de 
vrijwilligers en stagiaires en een ruimte voor educatieve doeleinden.
Hiervoor is vorig jaar een principe verzoek ingediend bij de gemeente 
Weert of ze hieraan mee wilde werken, en hier is positief op gereageerd.
Afgelopen april  is na een jaar de bestemming van de locatie, definitief 
aangepast in ‘Dierenpension’ en zijn we overgaan tot definitieve aankoop.
Het zal overbodig zijn om te vermelden dat hierbij flink wat kosten worden 
gemaakt en er heel wat werk in gaat zitten.

Het komt voor ons daarom ook als een koude douche dat juist nu een bezuiniging 
van ruim                 € 15000,00 zou moeten plaatsvinden, en er zelfs over wordt 
gedacht om een aanbesteding te doen om te kijken of het elders nog goedkoper 
kan.

-Ook moet er worden opgepast voor de valkuil die ontstaat als er wordt ingegaan 
op een goedkoop aanbod van een concurrent.
Eenmaal ingestapt, zijn er al voorbeelden bekend waarbij de prijzen het tweede 
jaar, behoorlijk worden verhoogd. Echter, door het wegvallen van de oude 
contract partners is er dan geen andere keuze dan mee te gaan met deze 
prijsverhoging.
Voormalige contract partners kunnen natuurlijk niet een jaar lang op een houtje 
bijten en gaan op zoek naar andere bronnen van inkomsten waardoor er 
mogelijker wijs geen weg terug is.

Ik heb geprobeerd door bovenstaande uiteenzetting een indruk te geven wat er 
allemaal komt kijken bij de Zwerfdierenopvang zodat u een beter onderbouwde 
keuze kan maken of en hoe het mogelijk is om € 15000,00 minder uit te geven op 
de begroting van €43917,00.

Voor meer informatie of uitleg kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Anne Vleeshouwers,
Dierenasiel de Beestenboel,
Voorzitster DAML,
0495-563981.


