
 
 
Commissie Middelen 12 september 2017 
Agendapunt 8 Bijtincident 
  
Toelichting Inwonersbelangen 
Wij overwegen een motie. Dit naar aanleiding van het bijtincident bij een hoogbejaarde 
vrouw. Zij was fit en nog zelfstandig. Nu niet meer. Ze was aan het tuinieren, een hond 
bijt haar en alles is vanaf dat moment anders. 
  
Een paar zaken op een rij 

1. Op 4 mei wordt de hoogbejaarde vrouw gebeten. Zij is ernstig gewond. De am-
bulance moet ervoor uitrukken. De Nationale politie komt niet opdagen.  

2. De zoon van de hoogbejaarde vrouw wil op 4 mei aangifte doen, maar krijgt te 
horen dat dit pas 9 mei kan. 

3. De zoon heeft een onbestemd gevoel dat de mogelijk bijtgevaarlijke hond nog 
steeds vrij rondloopt. Hij neemt weer contact op met de politie. Na aandringen 
wordt de gehele gebeurtenis bij de agent, die de zoon te woord staat, duidelijk. 
Het besluit wordt genomen om advies te vragen aan een hondenbegeleider. 

4. Op 10 mei heeft de hondebegeleider de betreffende hond beoordeeld. Het oor-
deel is dat de hond bijtgevaarlijk is en gemuilkorfd moet worden. 

5. Vervolgens neemt het college pas twee weken na het bijtincident het besluit dat, 
om de samenleving te beschermen, de betreffende hond gemuilkorfd moet wor-
den.  

  
Wij zijn van mening twee weken de maatschappij onbeschermd te laten na een duidelijk 
incident met kans op herhaling niet kan. Er hadden minimaal voorlopige maatregelen, 
hangende het advies/onderzoek, genomen moeten worden. Ook is het onbegrijpelijk dat 
na het bellen van 112 voor een ernstig bijtincident van een hond alleen de ambulance is 
komen opdagen. Wij zijn van mening dat ook de Nationale politie had moeten komen 
opdagen. Dit ter bescherming van de ambulancebroeders en om direct de situatie te 
beoordelen om preventieve maatregelen te treffen tegen herhaling. 
  
Wij overwegen een motie met de volgende onderwerpen 

1. Te komen met een inventarisatie van mogelijk gevaarlijke situaties waar de sa-
menleving met voorlopige maatregelen tegen beschermd moet worden en hoe 
(muilkorf, camera’s, verscherpt toezicht Nationale politie/wijk-Boa). 

2. De Nationale politie, afdeling Woerden de opdracht te geven te onderzoeken 
waarom ze niet uitgerukt zijn bij de eerste keer dat 112 was gebeld. Waarom de 
ambulancebroeders niet beschermd werden en waarom de situatie niet direct 
beoordeeld is om de samenleving adequaat te beschermen. 

 


