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Aan de griffier van de gemeenteraad,

Geachte griffier,

Hierbij sturen wij u een afschrift van ons verzoek aan B&W van Leiderdorp en het daarbij behorende persbericht. Wij
zouden het op prijs stellen om in de gelegenheid te worden gesteld ons verzoek in een raadscommissie toe te lichten.

Namens het bestuur van de Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel
Regio Leiden,

Jaap van Meijgaarden
voorzitter

klik hier om dit bericht als SPAM te markeren.
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College van B&W van Leiderdorp,
t.a.v. burgemeester L. Driessen,

Leiden, 7 maart 2019

Geacht college, geachte burgemeester,

Op L7 september 20L8 zonden wij u een brief met het verzoek om onze werkzaamheden ten
behoeve van gewonde of ontheemde huis- en wilde dieren in uw gemeente te gaan
bekostigen. Helaas mochten wij daarop geen reactie van u ontvangen.

Voor het transport van huisdieren ontvangen wij van uw gemeente via Dierentehuis Stevenshage tot
nu toe een niet kostendekkende kleine bijdrage voor iedere uitgevoerde rit naar dat dierentehuis
met een huisdier afkomstig uit uw gemeente, waarvan de rekening niet aan de eigenaar kon worden
gepresenteerd, omdat die niet kon worden opgespoord. Vanwege het niet kostendekkend zijn van
die vergoeding hebben wij u laten weten dat wij de ritvergoeding per l januari hebben moeten
verhogen tot € 20,= per rit. W'rj hebben u gevraagd met dit gegeven rekening te willen houden bij uw
bekostiging van Stevenshage. Voor transport en opvang van wilde dieren daarentegen ontvangen wij
tot nu toe nog geen enkele bijdrage van de 9 gemeenten van onze regio, terwijl dit naar onze mening
nadrukkelijk tot de zorgtaak van de gemeenten hoort. Wij verzoeken u daarom en op grond van het
onderstaande te besluiten om ons alsnog ook te gaan bekostigen voor het opvangen van wilde
dieren. Hierbij verzoeken wij u te willen betrekken dat de gemeenteraad van Leiden met algemene
stemmen bij de begrotingsbehandeling een motie heeft aan genomen waarin het volgende wordt
uitgesproken:

Verzoekt het college

- De Dierenombulonce - Vogelosiel financieel te compenseren voor het transport en opvang
von in Leiden oongetroffen gewonde wilde dieren;
- De hoogte en wijze von vergoeding in samenspraak met Dierenambulonce- Vogelasiel,
Stevenshoge en ondere gemeenten in het werkgebied von de Dierenambulance, te bepoten;
- De Dierenombulonce - Vogelasiel te ondersteunen bij het vinden van voldoende overige
finonciële middelen;

Om ons verzoek in perspectief te plaatsen, geven wij u in bijgevoegd persbericht een overzicht van
onze werkzaamheden voor de 9 gemeenten in ons werkgebied en onze financiële exploitatie over
2018.

Voor Leiderdorp betreffen het voor 2018 de volgende gegevens

Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden
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ln totaal hebben wij 312 ritten met onze ambulances naar Leiderdorp uitgevoerd. 100 ten behoeve

van huisdierenen2!2ten behoeve van wilde dieren. Van de opgehaalde wilde dieren werden 98 ter
verzorging opgenomen in ons vogelasiel. De overige werden ter behandeling naar een dierenarts

vervoerd, of bleken bij aankomst reeds overleden en werden door ons afgevoerd naar de destructie

in Den Haag. Tot nu toe ontvangen wij voor al onze activiteiten voor de 9 gemeenten in onze regio

alleen een vergoeding voor het ophalen van huisdieren waarvan de eigenaar niet kon worden

opgespoord. De opbrengst daarvan bedraagt slechts ca. L,SYo van onze kosten. Wij hebben u in onze

brief van 17 september voorgesteld ons per naar en voor uw gemeente uitgevoerde rit een bedrag te

vergoeden van € 20,= voor zowel huis- als wilde dieren. Gelet op de 3L2 voor uw gemeente

uitgevoerde ritten zou dat neerkomen op een jaarlijks bedrag van naar verwachting maximaal

€ 5.000,= , omdat een belangrijk deel van de 100 ritten voor huisdieren door de eigenaren van die

dieren wordt vergoed. Met een dergelijke bijdrage van uw en de andere gemeenten zou het tekort

op onze jaarlijkse exploitatie vrijwel kunnen worden weggewerkt.

Omdat ons bekend is dat bij enkele gemeenten de opvatting bestaat dat de gemeenten alleen maar

een verantwoordelijkheid hebben voor huisdieren verwijzen wij u graag naar de artikel Ltt.1' van de

wet Natuurbescherming waarin opgenomen is:

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Noturo 2000-gebieden, biizondere notionole

notuurgebieden en voor in het wild levende dieren en plonten en hun directe leefomgeving.

Deze zorgplicht geldt voor een ieder, dus ook voor de gemeente. Wij geven als stichting invulling aan

deze zorgplicht en worden niet alleen door particulieren, maar ook door gemeenteambtenaren,

politie en brandweer regelmatig daarvoor benaderd om uit te rukken. Vanuit dat gezichtspunt vinden

wij het reëel dat wij de gemeenten om een bijdrage vragen. Zoals u uit het persbericht kunt opmaken

vragen wij niet om een volledige bekostiging, omdat wij via donaties, giften en vergoedingen voor

ritten door particulieren er in slagen om ruim 50% van onze kosten zelf te financieren.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u nogmaals om ons te gaan bekostigen voor naar en ten

behoeve van uw gemeente uitgevoerde ritten met onze ambulances à €20,= per rit voor zowel de

opvang van huis- als wilde dieren. Dit voor zover de ritkosten niet aan particulieren in rekening

kunnen worden gebracht. Wij hopen spoedig een positief besluit op ons verzoek van u te mogen

ontvangen.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de raad van uw gemeente

Namens het bestuur van de 'stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel Regio

Leiden',

Jaap van Meijgaarden
voorzitter
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