
MOTIE 10 van 2022
Evalueren nota Dierenwelzijn 2022- 2025 

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42 Reglement van Orde een 
motie met als onderwerp: monitoren Nota Dierenwelzijn 2022 - 2025,  indienen met 
betrekking tot het raadsvoorstel nummer: 120321-2021, behorende bij agendapunt 10 van de 
raadsvergadering van 3 maart 2022.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat: 
- wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van dieren binnen onze     
gemeente serieus te nemen en de (wettelijke)taken goed uit te voeren;
- er geen plannen liggen om de gemeenteraad tussentijds mee te nemen in dierenwelzijn;  
- er geen concrete evaluatiemomenten in de nota Dierenwelzijn zijn geformuleerd.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
- de gemeente Velsen een diervriendelijk gemeente is, hetgeen ook tot uiting komt in de 
ambities van de Nota Dierenwelzijn;
- de raad, vanuit haar controlerende taak, in positie moet zijn om de uitkomst van beleid op 
waarde te schatten en de lessen mee te nemen in nieuw beleid.

En verzoekt het college:

- Na uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn 2022 – 2025 een evaluatie op te stellen van 
het gevoerde beleid. 

- Aan de hand van bijvoorbeeld de al bekende gegevens rondom dierenwelzijn 
(asielopvang, mishandeling, APV, chippen huisdieren) de raad minimaal 1x per jaar 
over de voortgang van de uitvoering van dierenwelzijn via een collegebericht te 
informeren.

Toelichting:
De nota dierenwelzijn 2017 – 2020 is gedurende de planperiode tussentijds niet 
geëvalueerd.  Hierdoor zijn mogelijke bruikbare gegevens voor de totstandkoming van de 
huidige geactualiseerde planperiode 2022 – 2025 niet meegenomen. 
Gezien het aanbesteden van de opvangtaken en voortgang van de diverse actiepunten uit 
de nota Dierenwelzijn stelt D66Velsen voor dat de Raad over de voortgang van het 
dierenwelzijnsbeleid minimaal 1x per jaar geïnformeerd wordt. Het informeren via 
(tussentijdse)resultaten van de nota dierenwelzijn zet de Raad beter in haar controlerende 
en kaderstellende rol, waardoor bijsturing van het beleid mogelijk is. 
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