Aanbevelingen dierenwelzijnsbeleid gemeenten

DE GEMEENTE
MAAKT HET
VERSCHIL
Organiseer opvang en
vervoer van gevonden en
hulpbehoevende dieren

Ga diervriendelijk
om met overlast
van dieren

Bied preventieve
dierenhulp binnen
het sociale domein

Maak hondenbeleid met
oog voor dierenwelzijn
en de inwoner

Ondersteun en stimuleer
veehouders diervriendelijk
te werken

Formuleer dierenwelzijnsbeleid
voor alle dieren binnen de
gemeentegrenzen

Bouw natuurinclusief en zorg
voor diervriendelijk groen

FORMULEER
DIERENWELZIJNSBELEID
VOOR ALLE DIEREN BINNEN
DE GEMEENTEGRENZEN
Neem als gemeente de medeverantwoordelijkheid voor de
bescherming van alle dieren binnen de gemeentegrenzen.
Of dat nu huisdieren zijn, productiedieren of in het wild levende
dieren. Formuleer daartoe gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid en
maak een wethouder verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
beleid. Vermeld op de website van de gemeente alle relevante
gegevens op het gebied van dierenwelzijn. Denk daarbij aan
contactgegevens van dierenambulances en opvangcentra en het
meldnummer voor dierenmishandeling en verwaarlozing.

ORGANISEER OPVANG EN
VERVOER VAN GEVONDEN EN
HULPBEHOEVENDE DIEREN
Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend
aangetroffen huisdieren op te vangen en minimaal twee weken te
verzorgen voor de eventuele eigenaar. Het gaat hierbij ook om de
zorg voor gewonde en zieke dieren. Maak hierover als gemeente
afspraken met professionele organisaties zoals dierenopvangcentra en dierenambulances op basis van een kostendekkende
financiering. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde
Dienstverleningsoverzicht kan hierbij leidend zijn. Bevorder
daarnaast als gemeente het chippen van katten, bijvoorbeeld door
het organiseren van ‘chip je kat’-acties. Dit voorkomt dat dieren
onnodig in het asiel terecht komen.

ONDERSTEUN
EN STIMULEER
VEEHOUDERS
DIERVRIENDELIJK
TE WERKEN
Draag als gemeente bij aan een zo diervriendelijk mogelijke
bedrijfsvoering van veehouders. Bijvoorbeeld door het stimuleren
van deelname aan het Beter Leven keurmerk van de
Dierenbescherming of door het weren van megastallen en
stallen met dieren op meerdere bouwlagen. Geef gronden
waar melkveebedrijven zich mogen vestigen de bestemming
grondgebonden veehouderij. Dit zorgt ervoor dat er voldoende
grond is om de koeien te weiden. En geef als gemeente zelf
het goede voorbeeld. Denk hierbij aan de inkoop van
diervriendelijke landbouwproducten voor de eigen catering.

MAAK HONDENBELEID MET
OOG VOOR DIERENWELZIJN
EN DE INWONER
Maak als gemeente hondenbeleid dat bijdraagt aan een veilige
omgeving voor mens en dier en het welzijn van honden.
Uitlaatplaatsen en afgebakende losloopgebieden kunnen het
draagvlak voor hondenbezit vergroten. Geef informatie aan
inwoners over een goede en verantwoorde omgang met honden.
Zorg voor een zo compleet mogelijke registratie van bijtincidenten
en een bijtprotocol dat bekend is bij de inwoners.

BOUW NATUURINCLUSIEF
EN ZORG VOOR
DIERVRIENDELIJK GROEN
Houd rekening met wilde dieren bij bouw en onderhoudswerken
in de openbare ruimte. Maak bij beschoeiingen langs de
waterkant bijvoorbeeld uittreedtrapjes voor amfibieën en
watervogels. En houd bij (nieuw)bouwprojecten in het ontwerp
rekening met (de huisvesting van) vleermuizen, gierzwaluwen en
mussen. Denk hierbij aan het inbouwen van vleermuiskasten of
het gebruik van speciale huismusvriendelijke dakpannen.
Ook in het groenbeheer kan de gemeente rekening houden met
wilde dieren, door bijvoorbeeld niet te kappen of te snoeien in
het broedseizoen.

BIED PREVENTIEVE
DIERENHULP BINNEN
HET SOCIALE DOMEIN
Sociale problematiek brengt burgers en hun dieren vaak samen in
de knel. Ondersteun als gemeente minima bij de zorg voor hun
huisdier. Dat kan bijvoorbeeld via een gemeentelijke regeling voor
onverwachte bijzondere dierenartskosten. Of door financiële
ondersteuning van een dierenvoedselbank voor minima.
Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren van groot
belang voor hun kwaliteit van leven. Zij zijn echter niet altijd meer
goed in staat om voor hun huisdier te zorgen. De vrijwilligers van
het project Dierenbuddy van de Dierenbescherming ondersteunen
deze mensen op het thuisadres bij de verzorging van hun huisdier.
Ondersteun dit initiatief met een subsidie en door het onder de
aandacht te brengen in de wijknetwerken.

GA DIERVRIENDELIJK
OM MET OVERLAST
VAN DIEREN
Veel overlast door dieren is het gevolg van menselijk handelen.
Voorlichting over bijvoorbeeld het opruimen van voedselresten
of een voederverbod kan overlast voorkomen. Kijk als gemeente
bij klachten over wilde dieren eerst of er daadwerkelijk sprake is
van overlast. Is dit het geval, bijvoorbeeld bij stadsduiven of ratten,
onderzoek dan welke diervriendelijke maatregelen mogelijk zijn.
Denk daarbij aan het aanbieden van alternatieve foerageer- of
broedplekken, zoals duiventillen, wat voor afname van overlast
kan zorgen op andere plaatsen.

