INSPRAAKPROCEDURE VOORNEMEN AANWIJZINGSBESLUIT STICHTING DORDRECHTS
DIERENTEHUIS
Onderwerp
De gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Hendrik Ido
Ambacht hebben gezamenlijk het voornemen om de opvangtaak, vervoertaak en destructietaak voor
dieren aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) met ingang van 1 januari
2019 voor de duur van acht jaar. Voorts hebben deze gemeenten het voornemen om de Stichting
Dordrecht Dierentehuis aan te wijzen om voor vier jaar de vastgestelde DAEB-taken uit te voeren
met een optie tot verlenging van vier jaar. De gemeenten dienen dergelijke besluiten zelf te nemen.
Het is (wettelijk) niet mogelijk om dergelijke besluiten regionaal te nemen.
De voorliggende inspraakprocedure betreft die voor de gemeente Dordrecht. De overige gemeenten
organiseren ook aparte inspraakprocedures. Met bovengenoemde gemeenten is afgesproken om de
inspraakprocedures en besluitvormingstrajecten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Doel
Ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun zienswijze kenbaar te maken op het
voornemen om de Stichting Dordrecht Dierentehuis aan te wijzen om voor vier jaar de vastgestelde
DAEB-taken uit te voeren met een optie tot verlenging met vier jaar.
Subject van de inspraak
Op grond van de Inspraakverordening Dordrecht en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht
wordt inspraak verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen.
Hoe zal inspraak plaatsvinden
Een ieder kan gedurende de periode van vrijdag 28 september 2018 tot en met vrijdag 9 november
2018 zijn gemotiveerde zienswijze schriftelijk indienen.
Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Cluster Wijken/DAEB
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Waar vindt u de tekst van de voorgenomen besluiten?
Het voorstel ligt gedurende de zojuist vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
U kunt het voorstel ook downloaden via www.dordrecht.nl/DAEB
Eindverslag
Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op.
Het eindverslag bevat:
a. een overzicht van de gevolgde procedure;
b. een korte, zakelijke weergave van de zienswijzen, die tijdens het inspraakproces schriftelijk naar
voren zijn gebracht;
c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten
al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen zou kunnen worden overgegaan.
Na eventuele aanpassingen van het besluit op basis van de ingediende zienswijzen, wordt het besluit
voorgelegd aan het college voor de definitieve besluitvorming. Het college brengt het eindverslag ter
kennis van de raad. Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal het eindverslag worden
toegestuurd.
Wat houdt het voorgenomen besluit in?
In grote lijnen houdt het voorstel het volgende in:
1. Het voornemen te hebben om voor het grondgebied van Dordrecht de navolgende wettelijke
taken en buitenwettelijke diensten aan te wijzen als een dienst van algemeen economisch
belang (DAEB) met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van acht jaar, onder de
voorwaarden dat:
•
wordt voldaan aan hetgeen is vastgelegd in de wet Dieren, onder andere met
betrekking tot de wettelijke eisen van vakbekwaamheid en huisvesting
•
de aanrijtijden voor het dierenvervoer voor gewonde en gevonden gezelschapsdieren
en wilde dieren zo kort mogelijk moeten zijn en bewoners binnen de geografische
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grenzen van de deelnemende gemeenten hun dieren kunnen ophalen uit een
asiellocatie;
Opvangtaak
•
opvang zwerfdieren;
•
opvang afstandsdieren;
•
opvang dieren bij onbereikbare eigenaar;
•
opvang dieren als eigenaar niet voor dier kan zorgen als gevolg van huisuitzetting,
detentie of gedwongen opname;
•
ondersteuning hulpdiensten bij calamiteiten, waarbij dieren betrokken zijn;
•
ondersteuning bij bijtincidenten en hondentesten
•
ondersteuning bij dierziekten;
Destructietaak
•
opslag en destructie gevonden dode gezelschapsdieren en dode wilde dieren;
Vervoertaak
•
vervoer en registratie zwerfdieren;
•
vervoer wilde dieren;
2. het voornemen te hebben om de Stichting Dordrechts Dierentehuis aan te wijzen om voor
vier jaar de onder beslispunt 1 genoemde DAEB-taken uit te voeren met een optie tot
verlenging met vier jaar, tenzij door een (wets)wijziging hiervoor geen uitsluitend recht meer
gevestigd kan worden;
3. het voornemen te hebben om de volgende parameters vast te stellen op basis waarvan de
compensatie voor het verrichten van de DAEB objectief en op transparante wijze wordt
berekend: het Dordtse inwoneraantal gebaseerd op CBS-cijfers 1 januari 2018,
vermenigvuldigd met een tarief
(€ 1,66 prijspeil 2019). Het tarief wordt jaarlijks aan de hand van prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) geïndexeerd;
4. het voornemen te hebben om met de volgende maatregelen overcompensatie te vermijden,
te berekenen en terug te laten betalen:
a. de Stichting Dordrechts Dierentehuis dient een boekhoudkundige scheiding van kosten
en inkomsten verbonden aan DAEB-activiteiten, en kosten en inkomsten verbonden aan
haar andere activiteiten door te voeren;
b. het college zal dienstverlening en de financiële verantwoording regelmatig controleren,
ten minste ieder jaar gedurende de periode welke de Stichting Dordrechts Dierentehuis
met het uitvoeren van de in dit besluit genoemde diensten van algemeen economisch
belang is belast en aan het einde van die periode.
c. Indien het college op enig moment constateert dat de ontvangen compensatie, de kosten
die de Stichting voor het uitvoeren van de DAEB heeft gemaakt overschrijdt, zal het
college de Stichting verplichten alle ontvangen overcompensatie aan de gemeente terug
te betalen. Deze zogenoemde compensatieregeling wordt in de overeenkomst met de
Stichting vastgelegd.
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) is
van toepassing verklaard op de voorgenomen besluiten in beslispunt 1 t/m 4.
U wordt hierbij uitgenodigd uw gemotiveerde zienswijze schriftelijk in te dienen.
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