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College van B en W

Datum 16 juni 2020

Betreft Beantwoording vragen ex art. 36; Tijdelijke sluiting Dierentehuis Amstelveem

Geachte mevrouw Höcker, 

Op 18 mei jl. heeft u op grond van ex art. 36 van Regelement van Orde voor vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 aan ons een aantal 
vragen gesteld over het besluit van de Dierenbescherming om het Dierentehuis Amstelveen 
tijdelijk te sluiten per 15 april. 

Voor de volledigheid herhalen wij uw inleiding en de door u gestelde vragen (schuin 
lettertype). Daaronder volgt telkens de beantwoording, waarbij wij allereerst in algemene 
zin in zullen gaan op de ontstane situatie. Tot slot schetsen wij kort hoe wij onderwerp 
Dierenwelzijn de komende periode voorstellen verder te behandelen.

Schriftelijke vragen conform art. 36 verordening Werkwijze van de Raad en de 
raadscommissies 2019

Betreffende sluiting Dierentehuis Amstelveen

Op 22 April was in de media te lezen dat het Dierentehuis Amstelveen om een combinatie 
van factoren de deuren tijdelijk moest sluiten. Er werd genoemd dat een staflid vertrokken 
is en er geen tijd is om nieuwe mensen op te leiden. Voor AVA is het onduidelijk wat er 
met het dierentehuis in de toekomst gebeurt. 
Het Dierentehuis Amstelveen heeft een belangrijke functie als asiel en als pension 
dagopvang en valt onder Regio Noord West. Juist in deze Coronacrisis worden dieren 
vanuit het asiel opgehaald maar het gevaar dreigt dat bij het normaliseren na de 
Coronacrisis de dieren weer worden afgestaan. In de zomer worden weer regelmatig 
dieren achtergelaten en is er voor deze groepen dieren een onzekere tijd. Omdat AVA van 
mening is dat een stad als Amstelveen van bijna 97.000 inwoners niet zonder een 
dierentehuis kan stellen wij de volgende vragen. 

Op 22 april heeft het Dierentehuis aangegeven de deuren te moeten sluiten vanwege 
personeelsproblemen en de nodige uitdagingen nieuw personeel te vinden in Corona-tijd.

Op het gebied van dierenwelzijn heeft de gemeente de volgende wettelijke taken:

Burgerlijk wetboek: opvang en vervoer gevonden dieren: De Gemeente Amstelveen is 
volgens het Burgerlijk wetboek verplicht om gevonden (gehouden) dieren (die 
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vermoedelijk een eigenaar hebben gehad), minimaal twee weken te bewaren en te 
verzorgen. In deze twee weken krijgt de eigenaar de kans het dier terug te halen. Als de 
eigenaar zich niet meldt binnen die twee weken, dan is de gemeente bevoegd het dier aan 
een ander te verkopen of te geven. Wij hebben er bij de uitvoering van deze wettelijke 
taak voor gekozen samen te werken met de Dierenbescherming. Hiervoor is een 
overeenkomst van in bewaarneming gesloten met de Dierenbescherming voor de 
uitvoering van taken betreffende de zorgplicht voor hulpbehoevende en gevonden dieren 
conform de hiervoor geldende wetgeving in het Diertehuis Amstelveen. 

De Dierenbescherming blijft voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst, door de 
dieren te verplaatsen naar de Haarlemmermeer en/of Purmerend. Die voorwaarden 
bestaan uit de uitvoering van taken betreffende de zorgplicht voor hulpbehoevende en 
gevonden dieren. Amstelveen betaalt jaarlijks circa € 65.000 aan Dierenbescherming 
Nederland om zwervende huisdieren veertien dagen op te vangen. Daarnaast betalen wij 
Dierenbescherming Nederland jaarlijks circa € 18.000 voor het transport van dieren door 
de dierenambulance.

1. Is het college eens met de noodzaak van een dierentehuis in Amstelveen en vind 
het college dat juist ook in deze crisistijd er voldoende en adequate zorg en 
opvang moet zijn?

Wij onderschrijven de noodzaak dat er ook in deze crisistijd er voldoende en 
adequate zorg en opvang van dieren moet zijn. Wij hebben geen reden om aan te 
nemen dat de opvang en zorg op het moment van het sluiten van het Dierentehuis 
Amstelveen in het geding zijn gekomen. Wel zouden wij liever zien dat de opvang 
van dieren in Amstelveen zelf plaatsvindt. 

2. Kan het college ons precies vertellen wat er speelt en wat het beleid is van 
dierentehuis Regio Nood West?

De Dierenbescherming heeft ons hierover het volgende aangegeven; Het besluit 
tot tijdelijke sluiting van het asiel is in de eerste plaats ingegeven door het vertrek 
van een medewerker en uitstaande vacatures. De groep die overbleef is te klein 
om met inachtneming van maatregelen rondom corona, zoals het werken in 
ploegendiensten te rechtvaardigen. Daarnaast spelen een aantal andere 
overwegingen een rol, incl. organisatie brede argumenten. Op basis van alle op dat 
moment bekende afwegingen is door de Dierenbescherming besloten om deze 
keuze te maken. Dit besluit is van tijdelijke aard.

3. Weet het college dat de pension-dagopvang van huisdieren voor veel eigenaren 
van huisdieren enorm belangrijk is?  

Wij erkennen dat pension-dagopvang van huisdieren belangrijk is. De mogelijkheid 
om huisdieren op te kunnen laten vangen in Dierenopvang Haarlemmermeer aan 
de Hoofdweg in Hoofddorp is hiervoor een (tijdelijke) oplossing.

4. Zijn er mogelijkheden voor het college het dierentehuis te ondersteunen, hetzij 
geldelijk hetzij anders? 

Het college gaat met de Dierenbescherming in gesprek en zal kijken onder welke 
omstandigheden het dierentehuis ondersteund kan of zal moeten worden om te 
heropenen. Vooralsnog gaat het college ervan uit, zoals door de 
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Dierenbescherming met ons gecommuniceerd, dat het sluiten van het Dierentehuis 
van tijdelijke aard is. 

5. Heeft het college de bereidheid te onderzoeken of er op een andere manier 
tegemoet kan worden gekomen om een dierentehuis te realiseren?

Indien de sluiting niet van tijdelijke aard is zullen deze mogelijkheden onderzocht 
worden. 

6. Behalve de sluiting van het dierentehuis heeft het verplaatsen van dieren naar 
Purmerend en Haarlemmermeer invloed op het welzijn van de dieren die al in het 
dierentehuis aanwezig waren. Heeft het college inzicht in het aantal dieren dat 
verplaatst is?

Op jaarbasis worden gemiddeld 60 dieren uit de gemeente Amstelveen 
opgevangen. Ten tijde van de sluiting waren er 2 honden en 6 katten aanwezig. 
Deze zijn naar de het Dierenopvangcentrum Purmerend gegaan en ondertussen 
allemaal geplaatst.
 

7. Heeft de opvang in Purmerend en Haarlemmermeer genoeg accommodatie om de 
dieren een goede en veilige plek te bieden? 

De Dierenbescherming heeft hierover het volgende aangegeven:
“Alle dieren die op 1 mei in Amstelveen aanwezig waren zijn verhuisd naar ons 
asiel in Purmerend, dat op 1 mei juist openging, daar was met andere woorden alle 
capaciteit, kennis en kunde aanwezig om de dieren goed op te vangen. Alle dieren 
die na 1 mei (zijn ge-)komen, gaan naar Hoofddorp, SDO Haarlemmermeer. De 
voorzieningen en capaciteit in Hoofddorp zijn beter dan in Amstelveen, aangezien 
dit een relatief nieuw pand betreft met alle benodigde voorzieningen. Wij zijn dan 
ook van mening dat de zorg geen moment in het geding is, we voeren de 
dienstverlening voor gemeente Amstelveen nog steeds uit, zij het op een andere 
locatie”.

8. De huidige locatie van het Dierentehuis voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en 
er is te weinig ruimte, welke mogelijkheden ziet Regio Noord West en het college 
voor een kwalitatief goede locatie voor een Dierentehuis in Amstelveen? 

Indien blijkt dat het sluiten van het Dierentehuis Amstelveen niet tijdelijk is en het 
Dierentehuis permanent haar deuren wil sluiten, dan treden wij in overleg met de 
Dierenbescherming om de mogelijkheden bespreken om de zorgplicht voor 
hulpbehoevende en gevonden dieren te waarborgen.  

9. Hebben het college en Regio Noord West al concrete plannen? 

Er zijn nog geen concrete plannen. Een bestuurlijk overleg met de 
Dierenbescherming Nederland wordt zo snel mogelijk gepland. 

In het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is aangegeven in de huidige 
collegeperiode te onderzoeken of het beleid voor dierenwelzijn voldoende is of dat 
intensivering voor Amstelveen wenselijk is. 

In de afgelopen periode heeft een inventarisatie plaatsgevonden van wat Amstelveen doet 
op het terrein van dierenwelzijn. Het gaat daarbij om dierenwelzijn in de breedte en om de 
samenhang met andere beleidsterreinen. Op basis van deze inventarisatie wordt op dit 
moment een informatieve en integrale beleidsnotitie geschreven, die kan worden gebruikt 



Pagina 4 van 4

bij de beeldvorming van de raad of Amstelveen de behoefte heeft tot verdere uitwerking 
van een gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid. 

De beleidsnotitie ‘Inventarisatie Dierenwelzijnsbeleid’ zal u worden aangeboden voor een 
beeldvormende bespreking in de commissieronde van september Aan de hand van deze 
beeldvorming willen wij gezamenlijk met u bepalen of het wenselijk is een vervolg te 
geven aan het dierenwelzijnsbeleid en indien u dit wenst hoe u dit graag ziet worden 
vormgegeven. De opvang van honden en katten in het Dierentehuis Amstelveen is hier 
uiteraard een onderdeel van.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens


