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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00372) Beleidsnota Dierenwelzijn 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen van de Beleidsnota 
Dierenwelzijn. 
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

26 januari 2012 
raadsvergadering 

Initiatiefvoorstel (11R.00170) van de fracties van Progressief Woerden en 
Inwonersbelangen inzake Dierenwelzijnsbeleid 
Het initiatiefvoorstel om een opdracht het college de opdracht te geven om met 
een nota over dierenwelzijnsbeleid te komen wordt verworpen. 
 

17 april 2013 
DLIS 

Rib (13R.00099) beantwoording art. 40-vragen inzake Wet Dieren 
De Rib geeft antwoord op de volgende vragen, gesteld door de fractie van 
Inwonersbelangen: 
1. Bent u bekend met deze nieuwe Wet dieren? 
2. Geeft deze wet aanleiding tot het aanpassen van de APV? 
3. Is er extra handhaving van gemeentewege noodzakelijk om deze wet goed uit 

te voeren? 
4. Geeft deze wet aanleiding om regels die binnen gemeentelijke afdelingen 

gebruikt worden aan te passen? 
5. Verwacht u dat extra inzet van personeel nodig is om deze nieuwe wet uit te 

voeren? 
6. Wordt de gemeente op de hoogte gehouden van handhaving van het 

ministerie EZ? 
7. Ziet het college het als haar taak om inwoners in te lichten over deze nieuwe 

wet? 
 

10 juni 2015 
DLIS 

Rib (15R.00374) beantwoording art. 40-vragen inzake zwanendrift 
De Rib geeft antwoord op de volgende vragen, gesteld door de fractie van STERK 
Woerden inzake zwanendrift: 
1. Hoe verklaart u het verschil tussen de getoonde vergunning en de gegevens 

van de website van de gemeente Woerden? 
1. Wat is de actuele status van de aan ons getoonde vergunning van de 

zwanendrifters? Heeft de staatssecretaris deze vergunning ingetrokken? 
2. Kunt u informatie geven over het overleg dat plaatsgevonden zou hebben met 

de gemeente Woerden over de zwanendrift? 
 

2 december 2015 
DLIS 

Rib (15R.00753) beantwoording art. 40-vragen inzake 
knobbelzwanenpopulatie 
De Rib geeft antwoord op de volgende vragen, gesteld door de fractie van het 
CDA: 
1. In hoeverre heeft de gemeente rekening gehouden met bovenstaande bij het 

besluit met onmiddellijke ingang het zwanendriften in de gemeente te 
verbieden? 

2. In hoeverre is de gemeente Woerden het met het CDA eens dat een over 
populatie Knobbelzwanen een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit? 
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3. Welke ideeën heeft de gemeente om op een andere manier dan door drifters 
de knobbelzwanenpopulatie in de gemeente te reguleren? 

4. Binnen welke periode kunnen de inwoners van Woerden actie van de 
gemeente verwachten op het gebied van populatieregulering zwanen? 

 

29 oktober 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00575) inzake Programmabegroting 2016-2019 
Uit de programmabegroting: 
“Beoogd effect 2016 
8.0.1 Het welzijn van dieren in Woerden wordt optimaal gewaarborgd binnen de 
mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. 
… 
Resultaat 2016 
8.0.1 Een beleidsnotitie die is ontwikkeld en geschreven in samenwerking met 
actieve burgers, waarin helder is geschetst op welke wijze de gemeente Woerden 
invulling geeft aan haar wettelijke taken op het vlak van het dierenwelzijn en hoe 
zij haar regierol alsmede haar voorwaardenscheppende rol met betrekking tot het 
dierenwelzijn opvat.” 
 
Een amendement met betrekking tot de ambities bij dit onderwerp, ingediend door 
de fracties van het CDA en Inwonersbelangen, wordt verworpen. 
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 29 september 2016. 
 

4. Bijzonderheden 

- 
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