
AMENDEMENT 3 van 2022
Dieren in het wild blijven opvangen

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp 'Dieren in het wild blijven opvangen', indienen met 
betrekking tot het raadsvoorstel 'Nota Dierenwelzijn 2022-2025', zaaknummer 120123-2021, 
behorende bij agendapunt 10 van de raadsvergadering van 3 maart 2022.

Het amendement luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Velsen

constateert dat:
- het dierenwelzijnsbeleid bestaat uit wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren (de 

opvang van zwerfdieren en steun aan de Dierenambulance (de zogeheten module 0)) en 
maatschappelijke taken die de gemeente kan uitvoeren (de opvang van zeedieren 
(module 1), en van wilde dieren, waaronder ook egels en vogels (module 2));

- de gemeenteraad in 2020 heeft besloten om vanaf 2022 structureel € 50.000 te 
bezuinigen op dierenwelzijnsbeleid;

- in de voorliggende Nota Dierenwelzijn daarom alleen module 0 en 1 zijn opgenomen;
- er voor module 2 € 5.000 beschikbaar is, terwijl er € 16.000 nodig is;

overweegt dat:
- het belangrijk is dat de raad zich houdt aan gemaakte bezuinigingsafspraken;
- er echter met het uitvoeren van alle maatschappelijke taken (module 0+1+2) nog steeds 

een bezuiniging van € 39.000 wordt gerealiseerd (78% van € 50.000);
- door het niet uitvoeren van module 2 verschillende instanties hun taak voor de opvang 

van in het wilde levende dieren niet langer goed kunnen uitvoeren (zoals de 
Dierenbescherming, de Egelopvang en het Vogelhospitaal);

- de wettelijke regels over de scheiding tussen wettelijke en maatschappelijke taken 
binnenkort mogelijk gaan veranderen, naar aanleiding van een zienswijze van de Raad 
voor Dierenaangelegenheden, in welk geval een bezuiniging op maatschappelijke taken 
(module 2) zal moeten worden teruggedraaid;

en besluit:
- het voorgestelde raadsbesluit te wijzigen in: "de Nota Dierenwelzijn 2022-2025 met een 

als volgt gewijzigde bezuinigingsstrategie vast te stellen:
- op p. 15 de passage:

"Module 0 + Module 1 
De begroting bedraagt vanaf 2022 jaarlijks afgerond € 107.000. De kosten Module 0 +
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Module 1 + Module 2 bedragen afgerond (incl. 14% besparing) € 118.000. Daarmee 
wordt de geoogde bezuiniging niet behaald. Vandaar wordt voorgesteld om de 
maatschappelijke taken deels te financieren, namelijk met de overige € 5.000.
te vervangen door:
"Module 0 + Module 1 + Module 2
De begroting bedraagt vanaf 2022 jaarlijks afgerond € 107.000. De kosten Module 0 +
Module 1 + Module 2 bedragen afgerond (incl. 14% besparing) € 118.000. Daarmee 
wordt de beoogde bezuiniging voor 78% behaald. Vandaar wordt voorgesteld om de 
maatschappelijke taken toch volledig te financieren, namelijk deels met de resterende 
€ 5.000, en de overige € 11.000 in 2022 te verwerken in een Bestuursrapportage en 
vanaf 2023 hiervoor een dekkingsvoorstel te doen in de 
Perspectiefnota/Begroting."
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