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Onderwerp:  Vaststelling verordening uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring 

gegeven (gezelschaps-) dieren in de gemeente Den Helder 

 

Gevraagd besluit: 

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

gemeente Den Helder vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 
Met het aannemen van de visie dierenwelzijn in februari 2016 is er door de raad ingestemd om 
dienstverleningsovereenkomsten met Stichting dierentehuis ’t Schuthok en Stichting dierenambulance Den 
Helder e.o. af te sluiten. Om dit uit te voeren is het nodig om een uitsluitend recht te vestigen voor de opvang en 
het vervoer van (gezelschaps-)dieren. Het vaststellen van een uitsluitend recht verordening is een bevoegdheid 
van de raad. Wanneer de verordening uitsluitend recht is vastgesteld, kan het college Stichting dierentehuis ’t 
Schuthok en Stichting dierenambulance Den Helder e.o. aanwijzen als de partijen die zijn belast met 
respectievelijk de bewaring en het vervoer van (gezelschaps-)dieren.   

 

Inleiding 
Dierentehuis ’t Schuthok voert voor de gemeente de taak uit aangaande de zorgplicht voor hulpbehoevende en 
gevonden dieren volgens de Wet dieren (waarin opgenomen de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren) 
alsmede het Burgerlijk Wetboek. Verder voert de dierenambulance Den Helder e. o. de taak uit voor het 
vervoeren van gewonde, overlast gevende en overleden dieren in de openbare ruimte (inclusief 

zeezoogdieren). 

 
Tot 31 december 2016 is er een subsidieovereenkomst met Stichting Dierentehuis ’t Schuthok. Stichting 
dierenambulance Den Helder e.o. factureert (op basis van tariefafspraken) inzake haar geleverde diensten. Met 
het aannemen van de visie dierenwelzijn is er door de raad ingestemd om dienstverleningsovereenkomst met 
dierentehuis ’t Schuthok en dierenambulance Den Helder e.o. af te sluiten. Hierbij wordt een looptijd van een 
jaar gehanteerd (waarbij er telkenmale met één jaar verlengd kan worden). Overgaan op 
dienstverleningsovereenkomsten inzake dierenwelzijn is conform de ontwikkeling in heel het land omdat het de 
uitvoering van een gemeentelijke taak betreft. Bijkomend voordeel voor Den Helder is dat dit ook conform de 
wens is van de betrokken organisaties én het in lijn is met de uitvoering van de buurtgemeenten (Hollands 
Kroon en Schagen). 
 
Om over te gaan op dienstverleningsovereenkomsten dient eerst een verordening vast te worden gesteld voor 
het uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschap) dieren in de gemeente Den 
Helder. Vervolgens kan het college middels een aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(hierna ook DAEB) Stichting Dierentehuis ’t Schuthok benoemen als de partij voor de opvang van zwerfdieren 
en in bewaring gegeven dieren. Verder kan stichting dierenambulance Den Helder e.o. middels een 
aanwijzingsbesluit DAEB worden benoemd als de partij voor het vervoer van gewonde, overlast gevende en 
overleden dieren in de openbare ruimte (inclusief zeezoogdieren). Vervolgens kan het College overgaan op het 
aangaan van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente en de Stichting Dierentehuis ’t Schuthok 
en stichting dierenambulance Den Helder e.o.  
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Minder zwerfdieren en het terugdringen van overlastdieren in de Gemeente Den Helder. Tevens wordt er 
zorggedragen dat gewonde en dode dieren worden vervoerd en naar dierenartsen en/of opvangadressen 

gebracht kunnen worden. 

 

 

Kader  Wet Dieren (per 1-7-2014, waarin opgenomen de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren)  Burgerlijk Wetboek art. 5:8, lid 3 (opvang zwerfdieren)  Visie dierenwelzijn hoofdstuk 4 (waarin opgenomen dat er over wordt gegaan op 

dienstverleningsovereenkomsten met Stichting dierentehuis ’t Schuthok en Stichting dierenambulance 
Den Helder e.o.)  Nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2015  Gemeentewet artikel 147 vaststelling gemeentelijke verordeningen  Aanbestedingswet 2012 artikel 2.24 aanhef en onder a van de Aanbestedingswet, inzake uitsluitend 
recht  artikelen 14 en 106, tweede lid, van het VWEU en protocol 26 

 

Argumenten 

Het is mogelijk aan de Stichting dierenasiel ’t Schuthok en dierenambulance Den Helder e.o.  een uitsluitend 

recht te verlenen. Dit kan door het vestigen van een uitsluitend recht middels een aanwijzingsbesluit DAEB en 

het vaststellen van een uitsluitend recht verordening. Diensten van Algemeen Economisch Belang  zijn 

gebaseerd op de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het VWEU en protocol 26. Om gebruik te kunnen maken 

van de bijzondere positie die diensten van algemeen economisch belang innemen binnen de Europese 

mededingingsregelgeving, moet daarvoor een onderneming specifiek met het beheer van een bepaalde DAEB 

worden belast. Het is noodzakelijk om deze dienst aan een bepaalde onderneming toe te vertrouwen, omdat 

daarmee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht voor de opvang en het vervoer van dieren. Hier komt 

bij dat de stichtingen sociaal verantwoorde tarieven hanteren, en dat er door de stichtingen continuïteit en 

zekerheid in de dienstverlening wordt geboden.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Dit voorstel is niet referendabel op grond van de uitzonderingsbepalingen in artikel 2, onder k van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Duurzaamheid 
Door middel van de dienstverleningsovereenkomsten met Stichting Dierentehuis ’t Schuthok en Stichting 

dierenambulance Den Helder e.o. wordt er voor zorg gedragen dat er met gedegen partners op een structurele 

manier opvang en vervoer is van zwerf- en (gezelschaps-)dieren.  

 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële gevolgen op basis van het vestigen van de verordening uitsluitend recht. Verder wordt er 
door het vestigen van het uitsluitend recht middels een aanwijzingsbesluit DAEB en mogelijke toekomstige 
financiële claim (van derde partijen) vermeden.  

 

Communicatie 

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

gemeente Den Helder wordt gepubliceerd op de website van het CDVR (Centrale Voorziening Decentrale 

Regelgeving).  

 

Realisatie 
Zodra de verordening uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschaps-) dieren 
in de gemeente Den Helder is vastgesteld kan het college vervolgens middels een aanwijzingsbesluit DAEB 
Stichting Dierentehuis ’t Schuthok benoemen als de partij voor de opvang van bewaring gegeven (gezelschap) 
zwerfdieren. Verder wordt Stichting dierenambulance Den Helder e.o. middels een aanwijzingsbesluit DAEB 
benoemd als de partij voor het vervoer van gewonde, overlast gevende en overleden dieren in de openbare 
ruimte (inclusief zeezoogdieren). Vervolgens kan het College overgaan op het aangaan van de 
dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente en de Stichting Dierentehuis ’t Schuthok en Stichting 
dierenambulance Den Helder e.o..  
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Den Helder, 18 oktober 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


