
 

        Houthalen-Helchteren, 19 januari 2012  

Ter attentie van 

Mevr. Veronique Mertens 

gemeenteraadsvoorzitster 

Grote Baan 112  

3530 Houthalen-Helchteren 

 

Geachte mevrouw 

Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad januari 2012 – hondenvanger 

In 2004 werd er met de gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder en Lummen een aantal 

vergaderingen belegd met het oog op de aanstelling van een hondenvanger voor deze regio. In 2004 werd de 

samenwerkingsovereenkomst tussen deze gemeenten ter goedkeuring voorgelegd. Sindsdien is Jos Bervoets 

hondenvanger voor deze gemeenten. 

 

Echter, het gemeentebestuur van Herk-de-Stad heeft vorig jaar meegedeeld dat zij uit deze samenwerking 

wenst te stappen. Vanaf 1 februari 2012 zal Herk-de-Stad geen deel meer uitmaken van dit project.  Het 

beëindigen van de overeenkomst met Herk-de-Stad vereist dat de bestaande 

samenwerkingsovereenkomst aangepast wordt.  

 

Als S&D hebben wij nu volgende vragen: 

1. Wat was het budget dat vanuit ons gemeentebestuur de voorbije jaren betaald werd aan deze 

hondenvanger? 

2. Wat impliceert het opstappen van Herk-de-Stad financieel voor onze gemeente. Lopen hierdoor de 

kosten voor de hondenvanger op of daalt het serviceaanbod van de hondenvanger.  

3. Welke evaluaties zijn er de voorbije jaren gemaakt omtrent de samenwerking met de hondenvanger 

en wat hielden deze evaluaties precies in? Kunnen deze verslagen aan de gemeenteraadsleden 

worden voorgelegd? 

4. Hoeveel honden heeft de betrokken hondenvanger de voorbije jaren, met een indicatie per jaar, 

gevangen en wat gebeurde nadien met deze dieren? 

5. Welke intenties heeft het huidige bestuur rond de samenwerking met deze hondenvanger en 

wanneer wordt de nieuwe overeenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad? 

6.  

Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen tijdens een open debat in de gemeenteraad. 

Alvast onze dank 

Olga Van De Vloed 

Jules D’Oultremont  

gemeenteraadsleden S&D 
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