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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en 
Julianadorp betreffende het feit dat er geen avond- en weekendbezetting is in de dierenklinieken e.o. 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 14 december 2024 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen 
gesteld over het wegvallen nacht- en weekenddiensten dierenartsen. Het antwoord vindt u onder de vraag. 

1. Is de wethouder bereid om met deze instellingen om tafel te gaan om aan te dringen op spoed

dierenartsen/weekenddiensten voor Den Helder?

Antwoord: Ja. Ook in 2020 hebben we met partijen overleg gehad. Het welzijn van onze huisdieren ligt

begrijpelijkerwijs veel mensen nauw aan het hart maar het regelen van voldoende dierenartsen is

geen gemeentelijke taak. De gemeente kan het tekort aan dierenartsen en beschikbaarheid buiten

kantoortijden helaas niet oplossen. Dierenartsen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid.

2. Is de wethouder bereid om aan te dringen op prijsmatiging, aangezien de dierenartsenklinieken

die niet zijn aangesloten bij Anicura en/of Evidencia vele malen goedkoper/betaalbaarder zijn.

Antwoord: Nee. De gemeente gaat niet over de tariefstelling van dierenartsen. Diereigenaren hebben

vrije keuze bij het kiezen van een dierenarts.

3. Is de wethouder bereid om te onderzoeken of de naburige dierenklinieken zoals b.v. in Anna

Paulowna/Schagen nooddierenhulp kunnen verlenen al is de dierenbezitter geen klant van de

kliniek.

Antwoord: Ja.

4. Ergo is de wethouder bereid om de petitie serieus te nemen en daar ook naar te handelen.

Antwoord: Ja met de opmerking dat ook met extra gemeentelijke aandacht het tekort aan dierenartsen

en de beschikbaarheid buiten kantooruren niet zomaar wordt opgelost.

Recent is het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

is uitgevoerd afgerond

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/23/onderzoeksrapporten-veterinaire-

veld).
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De minister van LNV wil met de beroepsgroep afspraken maken over opvolging van de aanbevelingen 

van het onderzoeksrapport en zet stappen om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te 

vergroten en de uitstroom te verlagen om vraag en aanbod in de veterinaire arbeidsmarkt beter in 

balans te brengen. De minister streeft ernaar in 2023 tot een breed gedragen plan te komen, waarin 

zowel de gezamenlijke ambities zijn opgenomen, als ook concrete afspraken over de uitvoering.  Het 

onderwerp krijgt hiermee de nodige landelijke aandacht. 

 

Den Helder, 10 januari 2023. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 J.A. (Jan) de Boer MSc. 
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen
secretaris


