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Onderwerp 
Wanpraktijken 
Dierenambulance 
Noordoostpolder. 

 

Bijlagen 

geen 

 

lnlichtingen 
dhr. H.E. Tromop, 06 48 13 46 78 

 

Beste ……….., 

 
We hebben van u op 10 september een mail ontvangen. U spreekt daarin over wanpraktijken van de 

Dierenambulance Noordoostpolder. Dit onderwerp heeft u in het politiek vragenuurtje van maandag 21 

september toegelicht. In deze brief reageren wij daarop. 

 
Reactie op signalen. 

U heeft in uw brief/mail diverse zaken aangegeven zoals die ook op 4 september jl. zijn besproken 

tussen u en betrokken medewerkers van de gemeente. Al deze punten zijn ook aan de orde gesteld 

in een overleg met DierenNoodPlan. Wij hebben op dit moment nog geen aanleiding om aan te 

nemen dat de zorg voor de dieren in het gedrang is gekomen. 

 
Reactie op uw ontmoeting met de gemeenteraad 

Uit uw inbreng bij het vragenuurtje blijkt dat er een aantal zaken spelen tussen u en uw voormalige 

werkgever ; hierin is de gemeente niet direct partij. 

De gemeente heeft wel een rol in de zorg voor dieren voor zover die valt binnen de overenkomst die 

ze heeft met DierenNoodPlan. Door uw opmerkingen zal er nog meer toezicht en controle worden 

uitgeoefend op de werkzaamheden van de organisatie. 

 
Opbouw en afstemming in organisatie 

De dierenambulance Noordoostpolder, werkzaam voor DierenNoodPlan , is na het sluiten van de 

overeenkomst tussen DierenNoodplan en  de gemeente begin dit jaar gestart met het opzetten van 

een organisatie. Vanuit het overleg met DierenNoodplan en het toezicht dat de gemeente is gebleken 

dat er bij het realiseren van huisvesting, goed vervoer en administratie nadere acties noodzakelijk zijn. 

Uw opmerkingen sluiten daarbij aan. DierenNoodplan is bezig om hieraan invulling te geven. 

Vooralsnog is dat voor ons in deze fase voldoende, uiteraard houden we de vinger aan de pols. 

 
Verantwoordelijkheid in de zorg voor dieren 

De opvang van (zwerf)huisdieren is een gemeentelijke verantwoordelijkheid als er geen eigenaar van 

een huisdier bekend is. De noodzakelijke zorg die dan gegeven moet worden is geborgd door de 

voorwaarden van de overeenkomst .Hoe die zorg exact ingericht wordt is aan de organisatie als maar 

voldaan wordt aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en de wettelijke eisen. 
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Waardering en zorg 

Voor uw inzet hebben wij waardering, er blijkt een grote persoonlijke motivatie en gedrevenheid in de 

zorg naar en vooral huisdieren. Wij nemen uw opmerkingen dan ook serieus en geven u ook graag 

hierop deze terugkoppeling. 

 
Wij hopen zo duidelijk te hebben aangeven dat we uw signalen serieus nemen en daar samen met 

DierenNoodplan ook aan werken om zo de zorg voor de opvang van (zwerf) dieren in de gemeente 

Noordoostpolder te garanderen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het college van burgemeester en wetho 

de se de burgemef 


