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Raadsvergadering d.d.  : 28 november 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0077 

 

Onderwerp : Verordening uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring  

  gegeven (gezelschap) dieren in de gemeente Den Helder 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0091 van het college van burgemeester en wethouders van 

Den Helder van 18 oktober 2016; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 

14 november 2016; 

 

besluit: 

 

De verordening uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschaps-) dieren in de 

gemeente Den Helder vast te stellen. 

 

VERORDENING uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschaps-) 

dieren in de gemeente Den Helder 2017 

 

Artikel 1  Begripsomschrijving 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  aanwijzingsbesluit : een besluit tot aanwijzing van instellingen, die belast worden met het 

uitvoeren van een of meer specifieke publiekrechtelijke taken; 

b.  aanwijzingsbevoegdheid : de bevoegdheid tot aanwijzing van instellingen die belast worden 

met de uitvoering van een of meer specifieke publiekrechtelijke taken; 

c.  alleenrecht : de bij publiekrechtelijk besluit aan instellingen verleende bevoegdheid een of meer 

specifieke publiekrechtelijke taken uit te voeren; 

e.  DAEB : Dienst van Algemeen Economisch Belang in de zin van artikel 86 EG-Verdrag; 

f.  Aanbestedingswet 2012: Wet van 1 juli 2016; houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, 

Stb 2016, 241; 

g. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder; 

h. Gemeente: de gemeente Den Helder; 

i. Bewaring: de dienstverlening op grond van artikel 5:5 van het Burgerlijk Wetboek; 

j. Zwerfdieren: dieren de niet geïdentificeerd zijn en die aan de gemeente in bewaring worden gegeven. 

 

Artikel 2  Aanwijzingsbevoegdheid 
1. Het college kan een partij aanwijzen die belast is met de bewaring en het vervoer van  

(gezelschaps-)dieren. 
2. De in het vorige lid bedoelde partij dient een instelling te zijn die kwalificeert als een aanbestedende 

dienst in de zin van artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012. 

 

Artikel 3 Werkzaamheden 

Het college kan bij de aanwijzing op grond van artikel 2 onder bewaring vallende werkzaamheden vaststellen. 

 

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 
1. Aan de krachtens deze verordening verleende aanwijzing wordt een geldigheidsduur van maximaal 10 

jaar verbonden. 
2. Aan een krachtens deze verordening verleende aanwijzing kunnen voorschriften en beperkingen 

worden verbonden in het belang van de bewaring van zwerfdieren. 
3. De houder van een verleende aanwijzing is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en 

beperkingen na te komen. 

 

Artikel 5 Karakter van de aanwijzing 

De verleende aanwijzing is niet overdraagbaar, tenzij bij of krachtens die aanwijzing anders is bepaald. 
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Artikel 6 Intrekken of wijziging van de aanwijzing 

De verleende aanwijzing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien: 
1. de houder niet meer voldoet aan de eis ingevolge artikel 2 lid 2; 
2. op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de 

aanwijzing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet plaatsvinden in het belang van 
de uit te voeren diensten in het kader van bewaring gegeven dieren; 

3. aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 
4. van de aanwijzing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel bij het 

ontbreken van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn; 
5. de houder dit verzoekt; 
6. als er door een wetswijziging geen uitsluitend recht meer gevestigd kan worden. 

 

Artikel 7  Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzonder gevallen ten gunste van een partij en in het belang van in bewaring gegeven dieren 

afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien de toepassing hiervan tot onbillijkheden van 

overwegende aard leidt. 

 

Artikel 8  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

Artikel 9  Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening uitsluitend recht opvang, in bewaring gegeven 

en vervoer van (gezelschaps-) dieren gemeente Den Helder 2017’.  
 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 28 november 2016. 
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Koen Schuiling 
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