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Vaststelling nota dierenwelzijn Wormerland

Gevraagde beslissing

De nota Dierenwelzijn vast te stellen.

Bevoegdheid

De raad. Het betreft hier het opstellen van nieuw beleid.

Beoogd effect

Het beoogd doel is dat door de vaststelling van de nota
Dierenwelzijn, er gemeentebreed meer aandacht besteed wordt
aan dierenwelzijn.

Inleiding en probleemstelling

Op 29 november 2011 is de conceptnota Dierenwelzijn
besproken in uw raad. Uw raad nam kennis van de conceptnota
en stemde in met de hierin opgenomen beleidsuitgangspunten,
keuzerichtingen en aanbevelingen. Voorts besloot u de
conceptnota Dierenwelzijn vrij te geven voor het voeren van
inspraak en overleg. In de afgelopen periode is het inspraak- en
overlegtraject gevoerd. Dit proces is nu afgerond. In dit voorstel
vragen wij u een besluit te nemen over de definitieve vaststelling
van de nota.

Inspraak en overleg

De conceptnota is op woensdag 1 februari 2012 bekend
gemaakt in de Zaankanter. Vervolgens heeft de nota van 2
februari 2012 tot 16 maart 2012 ter inzage gelegen in het
gemeentehuis. Een ieder is in deze periode in de gelegenheid
gesteld schriftelijke reacties in te dienen. Daarnaast is de
conceptnota toegestuurd naar een groot aantal organisaties.
Binnen de genoemde periode van ter inzage legging is een
inspraakreactie kenbaar gemaakt door Sportvisserij Nederland,
mede namens de Hengelsportvereniging Zaanstreek. Zij
feliciteren en complimenteren de gemeente met het ontwikkelen
van het dierenwelzijnsbeleid en met de wijze waarop het
beleid aangaande de sportvisserij tot stand is gekomen
Verzocht wordt nog een aantal onjuistheden uit de tekst te halen.

Beslag op middelen

Wij kunnen ons vinden in deze reactie en hebben de
opmerkingen in de tekst aangepast/verwerkt. Daarnaast zijn
ambtelijk nog enkele correcties (updates) in de nota
aangebracht.
De uitwerking van het dierenwelzijnbeleid vraagt vanaf 1 januari
2013 om een extra structurele jaarlijkse investering van € 4000,
Dit bedrag is deels nodig voor het verstrekken van
tegemoetkomingen in de kosten aan de organisaties die de

opvang en verzorging van knaagdieren en vogels in onze
gemeente voor hun rekening nemen en deels voor het opzetten
van een goed communicatienetwerk.
In de kadernota 2013 is uw raad gevraagd dit bedrag ter
beschikking te stellen. Indien geen extra middelen beschikbaar
komen kan het beleid deels niet worden uitgevoerd.
Realisatie en evaluatie

In de nota worden in totaal 53 aanbevelingen gedaan om te
komen tot een integraal dierenwelzijn. Deze aanbevelingen
worden deels in 2012, 2013 en 2014 uitgevoerd. Elk jaar wordt
via een rapportage verantwoording afgelegd over de voortgang
van de acties /aanbevelingen. De 1e rapportage is gepland in mei
2013 . De gemeenteraad ontvangt een afschrift hiervan.
In 2015 wordt een korte evaluatie uitgevoerd om te bezien of het
integrale dierenwelzijnsbeleid voldoende vorm heeft gekregen.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
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