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Nr. RV19.0061 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Seniorenpartij betreffende Dierenbuddy's   Aan de fractie Seniorenpartij i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 5 augustus 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Dierenbuddy's, het antwoord vindt u onder de vraag:   
De fractie van de SENIORENPARTIJ heeft kennis genomen van een opmerkelijk artikel in het 
Algemeen Dagblad over zogeheten dierenbuddy’s. Zie onderstaande link. 
 
https://www.ad.nl/rotterdam/gezocht-dierenbuddy-s-zodat-ouderen-en-zieken-hun-geliefde-
huisdier-kunnen-
houden~a053044c/?referrer=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&ved=2ahUKEwiQs4Gkn-
vjAhVCLVAKHYbiBooQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Frotterdam%2Fge
zocht-dierenbuddy-s-zodat-ouderen-en-zieken-hun-geliefde-huisdier-kunnen-
houden~a053044c%2F&usg=AOvVaw23Cg8SY2g98tNY0AN9SgfF  
 
De fractie vindt dit een uitermate sympathiek initiatief en blijkens het artikel doen meer 
gemeenten hieraan mee.  
 
Daarom heeft de fractie de volgende vragen aan u: 
 

1. Is dit initiatief bij u bekend? Het betreffende artikel in het Algemeen dagblad is overgenomen van de site van de Dierenbescherming regio Zuidwest. Op hun site geeft de Dierenbescherming aan dat het goed gaat met hun project Dierenbuddy, het project waarmee de Dierenbescherming diereneigenaren koppelen aan mensen die hen helpen bij de zorg voor hun dieren als ze daar zelf fysiek niet toe in staat zijn. Er zijn een aantal gemeenten waar het dierenbuddy project loopt en in het artikel wordt aangegeven dat Rotterdam en Ridderkerk binnenkort ook mee gaan doen. 
 

2. Bent u bereid om te onderzoeken of een dergelijk initiatief ook in onze mooie stad kan 
plaatsvinden? Het is bekend dat de Dierenbescherming altijd op zoek is naar vrijwilligers om hun werkzaamheden te kunnen doen. Het project Dierenbuddy is hier een voorbeeld van.  Onze partners op het gebied van huisdierenwelzijn zijn het Schuthok en de dierenambulance. Deze organisaties zijn niet aangesloten bij de dierenbescherming. In onze gemeentelijke visie Dierenwelzijn richten wij ons op de gemeentelijke taken: opvang van zwerfdieren in het dierenasiel, vervoer van kadavers, rol bij plaagdieren en opvang zeezoogdieren. De verzorging van dieren wordt als eigen verantwoordelijkheid gezien voor de inwoners. Het initiatief voor een dergelijk buddyproject, indien daar behoefte aan zou zijn, ligt volgens ons dan ook niet bij de gemeente, maar bij de maatschappij of de regionale Dierenbescherming. 
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3. Als uit onderzoek blijkt dat er animo voor dergelijk project is, bent u dan bereid om hier 

invulling aan te geven? Zoals uit het antwoord op vraag 2 blijkt is het ons inziens een particuliere aangelegenheid om hier, indien er animo voor blijkt te zijn, invulling aan te geven.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 24 september 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus            


