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6e¡chte colleges,

N¡mpns onze beide besturen vrågÊrr wlj rw aandacht voo¡ het volgende.

ln lû12 hebþen cle þesturen v¡n ûnre stichtingen afspraken gemaakt over vergoed¡ng ì/än dour de Stichring ter
Ondersdeuning van de Dierenarnbularrce - Vogelasiel regio teiden (DAVI ten behoeve van dierenlehuis

stê\renshåÊÊ u¡tgevrërde r¡lten met huis- en ¡ruerfdieren. Die afspraken betrôffëû ¡owel eeR vergoeding van rittert

u+or huis- en ¡werfdieren wåârl.'âfi de eigenaar kon worden achterhaald, äls r¡tten rvaarbij dat niet hel geval was,

Met u is afgesproken dàt kostËn v¡n de ritten waarbij geen eigenaren rijn te achterhalen bil de gemeenten in

rekening gebraeht kunnen wçrden. ùaarvoor werd sinds ?0t? een gedifferentíeerd tarief {van € 3,6o tot t Ë,04}

gehanteerd, dat administratief veel werk oBlevert, veel lager is dan het taríef dat particulie re n tôt L januara ¡n

rekening werd gebracht {€ 17,50) en :indsdien wordt gebracht {€ 20,=i, gedurende die jaren niet is geindiceerd en

verre vån kostendekkend is. tm di¿ reden heeft het bestuur van DAV u In zijn brief van 17 november 2018 bericht

dat het tarief per 1 januari 2}tr9 voçr particuÌieren ên gÊmeenten rou rqorden geliikgetrokken en bepaald op

C 2Q= per rit, Het bestuur van DAV vroeg u d¿arrnee bij de bekcstiging van stÊvenrhäge rekening te vrillen

houden. lVij stell*n u vsor iil te ruillen sternmen met dÊrÊ prijsverhoging en ìrereenvoudiging vanaf l Januari ?019.

Het {inanciêle gevolg d*arvan zal beperkt ziin. tver 2S17 en ?018 werd voor ritter¡ waarbij geen *igenaren kendet¡

worden aehterhaald dsor Stevensh*ge bedragen ¿an ÐAV overgemaakt van € 1.570,34 en € 1.58Ê,85. Eij

verhoging v¡n het tåriÊf naãr € 2t,- ¡¡¡ die vergoedirrg nåar verwirchting toenemBn tot cä, € 6.0û0,= per jaar voor

de 7 gemqenten in totaal, PÊr g€fflÊefltr dus een fractis daarv¡n. De afrekening hlervan ¡rl via Stevenshage blljven

verlopen.

Wij vertrouwÊfi ercp d¿t u hiernree bij de afrekening met Stevenshage over 2.Q19 reke*ing ¿ult wiTlen houden cn

uerzoeken u ans dat te willen bevestigen.

Dit voorslel gtôåt lÕs van hel ver¡oek r.-rn BAV orn gelet op de rorgplicht vcor wilde dierert, roals neergelegd in de

Wet natuurbeschernrin6 ook de ritten vÕôr trånsprrt sn çpvãng u¿* wilde dieren te gaan b*kostigen å t ?0,=.

Een aftchrifl vsn de:e brief sturen r.;ij aan uw gÈñleentÈrðden.

l*amens beide besturen,

vsorzitter 5tevenshage voorritlËr Dierenarnhr¡lance' Vogelasiel


