
Motie – Dierenwelzijnsbeleid 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, ter 
bespreking van de Begroting 2023,

constaterende dat:
1. de huidige Dierenwelzijnsnota Gemeente Woerden, aangenomen in 2016, op punten sterk 

verouderd is, namelijk: niet voldoet aan huidige wet- en regelgeving en niet voldoet aan de 
laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van dierenwelzijn;

2. de destijds voorgenomen wijzigingen dierenwelzijnsbeleid zoals omschreven in de 
Dierenwelzijnsnota Gemeente Woerden, in het bijzonder omtrent vogelopvang, chippen van
katten en toepassen TNR (Trap, Neuter, Return) voor verwilderde katten, in het wild levende
dieren in nood en in het algemeen omtrent communicatie en voorlichting, niet voldoende 
van de grond gekomen is of in ieder geval in 2022/2023 niet meer onderdeel van het beleid 
is;

3. gemeenten waarin ook een dierenwelzijnsnota aangenomen is, deze circa elke 5 jaar 
updaten;

4. voor 2023 een bedrag is uitgetrokken van €85.000,- voor het ‘dierenasiel’ (Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden en omstreken), zoals blijkt uit de Productbegroting 2023, 
maar wat daar bovenop vanaf 2016 als structureel gewenst werd aangemerkt, helemaal niet
meer terug te vinden is,

overwegende dat:
1. de Dierenbescherming een lijst met aanbevelingen ten aanzien van gemeentelijk 

dierenwelzijnsbeleid heeft opgesteld ten behoeve van coalitie-onderhandelingen 20221 en 
het Woerdense dierenwelzijnbeleid daarvan kan profiteren;

2. het voor de verantwoording van Woerdens dierenwelzijnsbeleid een goede zaak is om een 
up-to-date dierenwelzijnsnota voorhanden te hebben;

3. een up-to-date dierenwelzijnsnota een goede basis vormt om een jaarlijks te besteden 
bedrag te begroten voor dierenwelzijn,

verzoekt het college:
de huidige Dierenwelzijnsnota 2016 te herschrijven in samenwerking met (lokale) natuur- en 
dierenwelzijnsorganisaties, daarbij de aanbevelingen ten aanzien van gemeentelijk 
dierenwelzijnsbeleid van de Dierenbescherming als leidraad te gebruiken en
uiterlijk in 2023 met een geüpdatet voorstel naar de raad te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Femke Merel van Kooten, Splinter

1 https://cms.dierenbescherming.nl/assets/common/2022_04_14_nota-dierenbescherming-gemeentelijk-
dierenwelzijnsbeleid-ex.-voorwoord-en-aanpassing-wetgeving_def.pdf?
_gl=1*10hkrba*_ga*NjcyMjI3NTQ4LjE2Njg2NzMyOTA.*_ga_8FD6E2NET8*MTY2ODY3MzI5MS4xLjAuMTY2OD
Y3MzI5NC4wLjAuMA 

1 van 1

https://cms.dierenbescherming.nl/assets/common/2022_04_14_nota-dierenbescherming-gemeentelijk-dierenwelzijnsbeleid-ex.-voorwoord-en-aanpassing-wetgeving_def.pdf?_gl=1*10hkrba*_ga*NjcyMjI3NTQ4LjE2Njg2NzMyOTA.*_ga_8FD6E2NET8*MTY2ODY3MzI5MS4xLjAuMTY2ODY3MzI5NC4wLjAuMA
https://cms.dierenbescherming.nl/assets/common/2022_04_14_nota-dierenbescherming-gemeentelijk-dierenwelzijnsbeleid-ex.-voorwoord-en-aanpassing-wetgeving_def.pdf?_gl=1*10hkrba*_ga*NjcyMjI3NTQ4LjE2Njg2NzMyOTA.*_ga_8FD6E2NET8*MTY2ODY3MzI5MS4xLjAuMTY2ODY3MzI5NC4wLjAuMA
https://cms.dierenbescherming.nl/assets/common/2022_04_14_nota-dierenbescherming-gemeentelijk-dierenwelzijnsbeleid-ex.-voorwoord-en-aanpassing-wetgeving_def.pdf?_gl=1*10hkrba*_ga*NjcyMjI3NTQ4LjE2Njg2NzMyOTA.*_ga_8FD6E2NET8*MTY2ODY3MzI5MS4xLjAuMTY2ODY3MzI5NC4wLjAuMA

