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Motie: Reservering budget dierenwelzijnsbeleid 

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018) 

Indieners: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)  
Michelle  van Doorn (Partij voor de Dieren) 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018, 

Constaterende dat: 
Op 4juli de motie 'Inventarisatie dierenwelzijnsbeleid' van de Partij voor de Dieren is 
aangenomen, waarin werd opgeroepen tot: 
o Het inventariseren van alle gemeentelijk beleid dat wordt gevoerd en alle activiteiten die 

worden geïnitieerd, gefaciliteerd en/of uitgevoerd op het gebied van dieren en dierenwelzijn, 
o Het toevoegen van een overzicht van de (aard van de) met het beleid gemoeide kosten, 
o Het vergelijken van deze inventarisatie met of toetsen aan de Nota Aanbevelingen 

Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid 2018-2021 van de Dierenbescherming, 
o Het onderzoeken welk bestaand en nieuw gemeentelijk beleid in een (mogelijk) toekomstige 

Dierenwelzijnsnota kan worden opgenomen, wat daarbij dan de uitvoeringskosten zouden zijn 
en waarde ruimte zit voor een eventuele aanvullende financiële dekking voor de 
beleidsuitvoering, 

• De wethouder heeft toegezegd vóór 1januari 2019 over deze zaken te rapporteren aan de raad, 
• In de Stadsbegroting is opgenomen dat in 2019 nieuw dierenwelzijnsbeleid wordt geformuleerd, 
* In de Stadsbegroting 2019 alleen het bestaande budget voor dierenasiel en dierenambulance is 

opgenomen, 
• In de Stadsbegroting geen budget is opgenomen voor (een begin van) uitvoering van nieuw en/of 

aanvullend dierenwelzijnsbeleid, 

Overwegende dat: 
• Dieren deel uitmaken van de stad en onderdeel zijn van het dagelijks leven van burgers, 
• Dierenwelzijn een groeiende belangstelling heeft onder burgers, 
• De gemeente een zorgplicht heeft voor al haar bewoners, mens én dier, 
• Het nieuwe en/of geactualiseerde dierenwelzijnsbeleid grotendeels lopende het jaar 2019 al 

vastgesteld kan zijn, 
• Het onwenselijk is dat er vervolgens in 2019 mogelijk niet ken worden begonnen met uitvoering 

van het vastgestelde nieuwe en/of geactualiseerde dierenwelzijnsbeleid, doordat er geen budget 
voor is gereserveerd. 

Roept het College op: 
1. Budget te reserveren in de Stadsbegroting voor 2019 voor het nieuw te formuleren dierenwelzijnsbeleid 

(los van het bestaande budget voor dierenasiel en dierenambulance), 

2. Dit te financieren uit het budget voor het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. ist 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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