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In een brief van 17 september 2018 verzoekt de Dierenambulance/Vogelasiel om een financiële bijdrage 
van de 10 gemeenten waarbinnen ze actief zijn. Op dit moment ontvangen de Dierenambulance en het 
Vogelasiel geen financiële ondersteuning van de gemeente Leiderdorp.

De belangrijkste basis voor hun verzoek is de claim dat de opvang en zorg van dieren (met name wilde 
dieren) een gemeentelijke taak is.

D66 heeft hierover een aantal vragen:

1) Klopt de argumentatie van de Dierenambulance-Vogelasiel dat het hier een gemeentelijke taak 
betreft? Zo niet, wiens taak is het dan om gewonde en zieke wilde dieren op te vangen en te 
verzorgen?

2) Is er een wettelijke basis voor het leveren van een financiele bijdrage aan het werk van 
dierenambulance-vogelasiel?

3) Op welke wijze gaat de gemeente het verzoek in behandeling nemen? Op welke termijn wordt 
erover een besluit genomen?

De gemeentelijke taak ten aanzien van dierenopvang omvat de opvang van zwerfdieren, niet van wilde 
dieren zoals vogels. De opvang van wilde dieren is niet wettelijk geregeld.  Voor de opvang en het vervoer 
van zwerfdieren hebben wij afspraken gemaakt met de Stichting Dierentehuizen  Leiden en Omstreken. In 
de overeenkomst met Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken is opgenomen dat voor het vervoer 
gebruik wordt gemaakt van de Dierenambulance Oegstgeest of de eigen dierenambulance. Met deze 
overeenkomst voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichtingen. De kosten van het opvangen en 
vervoeren van zwerfdieren uit de gemeente Leiderdorp bedragen ongeveer € 17.000,- per jaar. Het tarief 
voor opvang van zwerfdieren is een all-in-tarief waar ook de kosten van het vervoer onderdeel van 
uitmaken. 

Momenteel oriënteren wij ons  samen met de gemeenten in de Leidse regio, de HLT-gemeenten en 
juristen van het Servicepunt71 op de aanvraag van Dierenambulance Oegstgeest. Hierover vindt half 
maart 2019 een bijeenkomst plaats met  vertegenwoordiging van alle gemeenten. Op basis van deze 
bijeenkomst zullen wij de verdere behandeling van de aanvraag bepalen. 


