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Geachte heer, mevrouw, 

In 2010 en 201 1 heeft uw raad zijn betrokkenheid getoond als het gaat om dierenwelzijn in 
onze gemeente. Wij hebben u in uw raadsessie over dierenwelzijn en met brieven 
geïnformeerd over de stand van zaken in het dossier dierenwelzijn. Met deze brief 
informeren we u over de laatste ontwikkelingen in het dossier dierenwelzijn. We besteden 
aandacht aan het subsidieverzoek van de reptielenopvang in Zwanenburg. Dan informeren 
wij u over ontwikkelingen in ons dierenasiel. W e  gaan in op de resultaten van de structurele 
samenwerking tussen de partijen in onze keten van noodhulp aan dieren. Ook gaan we in op 
het resultaat van het werk van de dierenambulance Haarlem en Omgeving. 

Reptielenopvang Zwanenburg 
Uw raad heeft vragen gesteld over de reptielenopvang in Zwanenburg. In antwoord op deze 
vragen heb ik gemeld dat het college geen subsidie wil geven aan de reptielenopvang in 
Zwanenburg. Dat past niet in de lijn van dit college waarin we sturen op structurele 
verbeteringen van de kwaliteit in de opvang en het vervoer van zwerfdieren in onze 
gemeente. Ook past het niet in onze wettelijke taak voor de opvang van zwerfdieren. Wij 
vinden dat als er een zwerfreptiel wordt aangetroffen deze geplaatst moet worden in een 
door de 'Vereniging van Opvangcentra van Niet-Gedomesticeerde Dieren'(V0ND) erkende 
reptielenopvang. En de reptielenopvang in Zwanenburg heeft deze erkenning niet. We weten 
dat er in Nederland VOND erkende organisaties bestaan, die deze dieren in bewaring willen 
nemen, zonder dat er voor onze gemeente financiële consequenties aan vast zitten. De 
dierenbescherming Noord-Holland Zuid heeft aangeboden te bemiddelen bij het overdragen 
van de reptielen uit Zwanenburg naar een dergelijke voorziening. Dit aanbod is door de 
reptielenopvang Zwanenburg afgewezen. 
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Samenwerking tussen de partijen in de keten van noodhulp aan zwerfdieren 
In onze brief aan u van 6 april 201 1 (kenmerk 11.0429883\obd) hebben wij aangekondigd 
dat wij willen dat er een structurele samenwerking komt tussen de partijen in onze keten van 
noodhulp aan zwerfdieren. Daarom overleggen een keer per maand, onder voorzitterschap 
van ons, de voorzitterlbeheerder van ons asiel, de regiomanager van de dierenbescherming 
Noord-Holland zuid, de uitvoerder van de dierenambulance Haarlem en Omgeving over 
knelpunten in de keten van noodhulp. Wij stellen vast dat de samenwerking tussen de 
partijen goed is. Een resultaat van deze overleggen is de nauwe samenwerking die bestaat 
tussen het bestuur van de SDO en de dierenbescherming Noord-Holland Zuid. Deze 
samenwerking werpt nu vruchten af bij de steun aan ons asiel. 

Dierenasiel 
Over het dierenasiel hebben wij nieuws. Zoals weet heeft ons asiel moeite om zijn exploitatie 
gezond te maken. Wij zijn in 201 1 bezig geweest om samen met het bestuur van de SDO te 
zoeken naar een structurele oplossing voor deze problemen. Een oplossing waarbij de 
kwaliteit van het dierenwelzijn gewaarborgd is. Maar ook een oplossing waarmee er een 
meerjarige gezonde exploitatie van het asiel ontstaat. Het bestuur van de SDO heeft een 
belangrijke stap gezet. Zij hebben een kwartiermaker aangesteld die de mogelijke overname 
van het asiel door de dierenbescherming Noord-Holland Zuid gaat onderzoeken. Deze 
kwartiermaker komt van de dierenbescherming Noord-Holland zuid en gaat ook werken op 
het asiel. De dierenbescherming heeft veel ervaring met asielen voor dieren. Daarom 
steunen wij van harte de stap van het bestuur van de SDO en de dierenbescherming Noord- 
Holland Zuid. Dit omdat de kwaliteit van het dierenwelzijn, dat door de SDO op een goed peil 
is gebracht, op dat niveau zal blijven, en wellicht nog beter wordt. 

Dierenambulance Haarlem en Omstreken 
Zoals u weet hebben we in maart vorig jaar onze subsidierelatie met de dierenambulance 
Haarlemmermeer moeten verbreken. Daarvoor in de plaats zijn we een subsidierelatie 
aangegaan met de dierenambulance Haarlem en Omstreken. Wij zijn tevreden over het werk 
van deze ambulance. De klachten die wij kregen zijn verdwenen. Ook de samenwerking van 
deze partij met ons asiel is uitstekend. Wij zijn tevreden met de resultaten en gaan ook in 
2012 verder met deze ambulance. 

Tot slot 
De ontwikkelingen in het dierenwelzijn gaan de goede richting uit. De samenwerking tussen 
de partners in de keten van noodhulp aan zwerfdieren loopt goed. Hierdoor zien we dat de 
kwaliteit vah de opvang en de kwaliteit van het vervoer in onze keten van noodhulp goed is. 

het besluit van het bestuur van de SDO en de dierenbescherming Noord- 
asiel in rustiger vaarwater. 

rwachting uw raad te hebben geïnformeerd 
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en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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