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Geachte voorzitter
Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad maart 2014 – dierenwelzijn
Behandelaar: S&D-fractie – Stijn Van Dingenen
Bij de installatie van het College van Burgemeester en Schepenen voor de beleidsperiode 2013-2018 werd door
S&D vastgesteld dat de beleidsbevoegdheid ‘dierenwelzijn’ niet meer behoorde tot een takenpakket van één
van de leden van het College. Dit vonden we een flinke stap terug, vandaar dat er vanuit onze fractie meteen
op geattendeerd werd. Hierop volgend werd ons meegedeeld dat alsnog de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ zou
worden toegevoegd aan het takenpakket van de schepen bevoegd voor Milieu.
Echter, we zijn intussen halfweg het tweede legislatuurjaar. Helaas moeten we vaststellen dat rond het thema
dierenwelzijn de voorbije periode weinig of geen actie is ondernomen. Vandaar dat we hier in de
gemeenteraad van mei graag vanuit onze fractie dieper op ingaan en wel aan de hand van volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Valt het thema dierenwelzijn nog steeds in het takenpakket van de schepen van Milieu?
Welke visie ontwikkelde de schepen rond het thema dierenwelzijn en waar wil hij de komende jaren
inzake dit thema op inzetten?
In het verleden had onze gemeente een adviesraad Dierenwelzijn. Intussen bestaat die raad niet meer.
Is het de doelstelling van de schepen om deze raad nieuw leven in te blazen of niet?
Vanuit de adviesraad voor dierenwelzijn kwam vaak de vraag om binnen het politiekorps een aantal
leden specifiek op te leiden rond het thema dierenwelzijn. Deze personen zouden na de opleiding
actief rond dit thema aan de slag gaan. Intussen is ons korps gefusioneerd met de zone GAOZ. Is er
binnen deze zone een cel specifiek opgeleid en actief rond het thema dierenwelzijn?
De zwerfkattenproblematiek is nog niet van de baan. Op welke manier speelt het bestuur in op deze
problematiek met als doel de zwerfkattenpopulatie in onze gemeente in te dijken? Tonen cijfers aan
dat de gehanteerde werkwijze hieromtrent de voorbije jaren positieve resultaten heeft opgeleverd?
Naast zwerfkatten is er ook een grote populatie aan huiskatten. Onze dierenasielen zitten helaas
overvol met katten ter adoptie. Dat zorgt voor veel dierenleed. Onder meer de stad Antwerpen die al
jaren een goed dierenwelzijnsbeleid voert, heeft een subsidie waarbij katteneigenaars een
tegemoetkoming krijgen in het steriliseren van hun dier: 10 euro voor een kater, 30 euro voor een
kattin. Is onze gemeente bereid om ook zo’n tegemoetkoming te voorzien om op deze manier ook
deze kattenpopulatie in te dijken en heel wat onnodig dierenleed te voorkomen?

Alvast onze dank voor de antwoorden en het debat in deze op de komende gemeenteraad.
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