
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp    

Steller/telnr.  Marc Remijn/ -    Bijlagen 1 

Registratienummer  424469-2021 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Jon gm an    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 2 Jaar  2022    
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

 

I. de kosten die voortvloeien uit de te sluiten overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp van € 

300.000,- te dekken uit: 

a] in 2022 voor € 250.000,- uit het structurele budget voor “Dierenwelzijn“ en voor € 50.000,- uit de 

Algemene Reserve; 

b] in 2023 en verder voor € 250.000,- uit het structurele budget voor “Dierenwelzijn“ en voor € 50.000,- 

uit een voorbeslag op de Gemeentebegroting 2023; 

II. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
  

  

  

 

 Samenvatting     

In onze gemeente Groningen hebben we oog voor dieren. Onze wettelijke taken voor dieren en dieren in nood nemen 

we serieus. Onze wettelijke taken laten we uitvoeren door de Dierenbescherming waarbij het “Basisarrangement 

Dierennoodhulp” het uitgangspunt is. De termijn van de huidige overeenkomst is verstreken. Daarom zijn we, via 

Tenderned, een traject gestart om tot een nieuwe overeenkomst te komen. In onze collegebrief van 17 december 2021 

hebben we deze aanbesteding aangekondigt. De Dierenbescherming heeft zich als belangstellende gemeld en we 

hebben de Dierenbescherming uitgenodigd om een offerte op te stellen. De Dierenbescherming biedt in haar offerte een 

volledig pakket aan waarbij er ook mogelijkheden zijn om ambities uit onze Nota Dieren 2021 realiseren. Het bedrag 

voor de nieuwe overeenkomst vertegenwoordigt een hogere waarde dan het bedrag in de begroting. Dit komt omdat we 

nu ook de wettelijke taken in Haren en Ten Boer uitvoeren. Het tekort bedraagt 50K. Voor 2022 lossen we het tekort op 

via een onttrekking aan het regulier budget van het programma kwaliteit en leefomgeving. Voor 2023 en verder willen 

we de begroting op orde hebben. Daar stellen we deze begrotingswijziging voor. 

 

B&W-besluit d.d.: 18 januari 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Wettelijke taken voor de opvang van dieren en dieren in nood. 

 
Kader     

Nota Dieren 2021 

 
Argumenten en afwegingen     

Onze wettelijke taken voor de opvang van dieren en dieren in nood laten we uitvoeren door de Dierenbescherming en de 

ketenpartners waaronder de Dierenambulance Groningen en De Fugelhelling. De termijn van de huidige overeenkomst 

is verstreken. Een nieuwe overeenkomst is daarom noodzakelijk. Via Tendernet hebben we een Vooraankondiging 

geplaatst. De Dierenbescherming heeft als enige serieuze kandidaat belangstelling getoond. Daarom hebben we de 

Dierenbescherming uitgenodigd om een offerte op te stellen. We hebben de offerte beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt 

dat de Dierenbescherming een volldig pakket aanbiedt. Daarnaast zijn er voldoende aanknopingspunten om enkele 

ambities uit onze Nota Dieren 2021 te realiseren. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In onze gemeente hebben we oog voor dieren. Onze wettelijke taken nemen we serieus. Daarom laten we onze wettelijke 

taken uitvoeren op basis van een overeenkomst.  Als uitgangspunt hanteren we hierbij het “Basisarrangement 

Dierennoodhulp” van de Dierenbescherming. Bij de uitvoering van  de wettelijke taak zijn meer dan 150 vrijwilligers 

betrokken. 
 
Financiële consequenties     

In de gemeentelijke begroting hebben we voor onze wettelijke taken een structureel budget opgenomen van € 250.000. 

Dit bedrag dateert nog van voor de gemeentelijke herindeling. Het bedrag van de nieuwe overeenkomst 

vertegenwoordigt een hogere waarde ( € 300.000) omdat we de taken nu ook in Haren en Ten Boer laten uitvoeren. Het 

tekort van € 50.000 in 2022 lossen we incidenteel op door een onttrekking aan de Algemene Reserve (AR). Een 

ontrekking aan de AR heeft consequenties voor de ratio Weerstandsvermogen. Voorgestelde onttrekking van € 50.000,- 

heeft een verslechtering van 0,05% tot gevolg.  

Voor de jaren 2023 en verder willen we de dekking structureel op orde hebben. Daarom wordt het voorbeslag op de 

begroting 2023 voorgesteld. 

 

 
 
 
Overige consequenties     

Geen.      
  

Begrotingswijziging 2022

Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling, concernposten

Naam voorstel Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp

Besluitvorming (orgaan + datum) raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo 

voor res. 

mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

02.1 Kwaliteit van de leefomgeving 02 Leefomgeving en Veiligheid Dir. SO Beleid en Ontwerp I 50 -50 -50

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken04 Dienstverlening en bestuur Treasury en Concernposten I 0 50 50

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 50 0 -50 0 50 0
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Vervolg     

De samenwerking wordt elk jaar geëvalueerd met de ketenpartners. 

In juni 2026 evalueren we de volledige overeenkomst. De optie tot verlenging is opgenomen in de overeenkomst. 
 
Lange Termijn Agenda     

      
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


