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Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder
2020

Publiekssamenvatting:
Met de vaststelling van de begroting 2020 is er een structureel budget van €150.000 beschikbaar gesteld
voor de wildopvang. Hiermee is de (financiële) basis gelegd voor het realiseren van de wens van zowel de
gemeenteraad als de betrokken partijen voor het onderbrengen van de wildopvang (nu nog vogelasiel De
Paddestoel) bij De Helderse Vallei. De volgende stap in de uitvoering betreft het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst voor de taak van de wildopvang. Het college wil dit doen middels een
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Om de DVO af te kunnen sluiten dient het college van B&W een
aanwijzingsbesluit te nemen om de taak van wildopvang aan te duiden als dienst van algemeen
economisch belang (DAEB). De tweede benodigde stap is dat het college een alleenrecht voor de
wildopvang in de gemeente Den Helder verleend aan de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei. Om dit
alleenrecht te kunnen verlenen dient er een verordening alleenrecht wildopvang door de gemeenteraad
vastgesteld te worden.

Geadviseerd besluit
1. de 'Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020' vast te stellen.
Bijlagen
1. Verordening alleenrecht wildopvang.pdf

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Met de vaststelling van de begroting 2020 is er een structureel budget van €150.000 beschikbaar
gesteld voor de wildopvang. Hiermee is de (financiële) basis gelegd voor het realiseren van de wens
van zowel de gemeenteraad als de betrokken partijen voor het onderbrengen van de wildopvang (nu
nog vogelasiel De Paddestoel) bij De Helderse Vallei (inclusief de bouw van een nieuwe
wildopvangaccommodatie op het terrein van De Helderse Vallei). De volgende stap in de uitvoering
betreft het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken
partijen (De Helderse Vallei en vogelasiel De Paddestoel) inzake de wildopvang.
Het college is voornemens om de samenwerkingsovereenkomst vorm te geven door een
dienstverleningsovereenkomst te sluiten met een nieuwe op te richten stichting (stichting Wildopvang
De Helderse Vallei). Om aan het aanbestedingsrecht, de staatssteunregelgeving en de wet markt en
overheid te voldoen dient het college, voordat het over kan gaan op het ondertekenen van de DVO,
twee stappen te ondernomen:
1. De wildopvang aan te wijzen als Dienst van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Dit is
een college bevoegdheid;
2. Een alleenrecht (uitsluitend recht) te verlenen voor de wildopvang in de gemeente Den Helder
aan Stichting Wildopvang De Helderse Vallei. Om dit alleenrecht te kunnen verlenen dient er
een verordening alleenrecht wildopvang door de gemeenteraad vastgesteld te worden.
Daarom wordt u verzocht middels dit raadsvoorstel de ‘Verordening alleenrecht wildopvang
Den Helder 2020’ vast te stellen.
Doelen en resultaten
Het behouden en versterken van de wildopvang in de regio Kop van Noord-Holland.
Kaders en omstandigheden
 Visie Dierenwelzijn waarin de gemeentelijke taken omtrent dierenwelzijn en de betrokken
partijen inzake dierenwelzijn zijn benoemd. Op basis van de visie zijn er inzake de opvang van
(zwerf)huisdieren en vervoer van dieren dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met
respectievelijk dierentehuis ’t Schuthok en Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon;
 Intentieovereenkomst tussen De Helderse Vallei, Vogelasiel De Paddestoel en de gemeente
Den Helder (januari 2018);
 Gemeenteraad 31 oktober 2018, uitloop 7 november 2018 - aangenomen motie M 6.7 tijdens
de behandeling van de begroting 2019 waarin het college werd opgedragen een structurele
subsidie toe te kennen aan de exploitatie van het vogelasiel;
 Gemeenteraad 6 november 2019 - aangenomen motie M 6.13 tijdens de behandeling van de
begroting 2020 waarin het college werd opgedragen in 2020 een voorstel aan te bieden aan
de gemeenteraad voor het onderbrengen van de wildopvang bij De Helderse Vallei (inclusief
het realiseren van een passende accommodatie);
 Programmabegroting 2020 waarin structureel budget voor de wildopvang is opgenomen ter
hoogte van €150.000 (prijspeil 2020);
 Raadsinformatiebrief 2019-033582 waarin is toegelicht dat er een uitvoeringsplan opgesteld
zou worden (waarvan een samenwerkingsovereenkomst uitmaakt);
 VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Den Helder d.d.
10-02-2015 incl. addendum d.d. 27 juni 2017;
 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.
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Argumenten en alternatieven
Bij het aangaan van de DVO moet worden voldaan aan het aanbestedingsrecht, de
staatsteunregelgeving en de wet markt en overheid te voldoen. Uit juridisch onderzoek is naar voren
gekomen dat, om tot ondertekening van de DVO over te kunnen gaan, het college een
aanwijzingsbesluit dient te nemen om de taak van wildopvang aan te duiden als dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) en het alleenrecht voor de wildopvang in de gemeente Den Helder toe te
wijzen aan de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei. Om dit alleenrecht te kunnen verlenen dient
er, conform artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012, een besluit te zijn van de gemeenteraad met
daarbij een algemeen bindend voorschrift. Dit kan worden vormgegeven door een verordening
alleenrecht wildopvang door de gemeenteraad vast te laten stellen.
De verordening betreft een standaard document en is opgesteld in dezelfde lijn als de ‘Verordening
uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschaps-) dieren in de
gemeente Den Helder‘ die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld (die verordening is toen ook
vastgesteld met als doel om over te kunnen gaan op het sluiten van de DVO’s met de betrokken
organisaties).
Na het ondertekenen van de DVO zal de uitvoering richten op het realiseren van de
wildopvangaccommodatie op het terrein van De Helderse Vallei. Wanneer de opvangaccommodatie
gereed is zal de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei de taak van wildopvang daadwerkelijk op
zich gaan nemen.
Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van artikel 2, onderdeel k, van de
referendumverordening gemeente Den Helder 2012 waarin verordeningen zijn uitgesloten voor het
houden van een referendum.
Duurzaamheid
Niet direct van toepassing. Wel zal bij de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en het
bouwen van de nieuwe wildopvangaccommodatie duurzaamheid één van de uitgangspunten zijn,
passend bij de voorbeeld- en educatiefunctie die De Helderse Vallei als geheel heeft op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid.
Financiële consequenties
Het budget voor de wildopvang (€150.000 per jaar, prijspeil 2020) is verwerkt in de
meerjarenbegroting.
Uitvoering en planning
De verordening wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en treedt in werking de dag
na bekendmaking.
Communicatie
De betrokken partijen worden op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt een ondertekening moment
ingepland voor het afsluiten van de DVO.

Den Helder, 25 augustus 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

3/5

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.
Besluit nummer

2020-049252

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang
Den Helder 2020

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25
augustus 2020,

besluit:
1. de 'Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020' vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van
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