
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
20R.00849

Van: : college van burgemeester en wethouders

Datum : 31 augustus 2020

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk

Portefeuille(s) : Handhaving

Contactpersoon : D. Kasbergen

Tel.nr. : 8982

E-mailadres : kasbergen.d@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door mevrouw Franken van de Fractie van Progressief 

Woerden en mevrouw Vrolijk van de Fractie STERK Woerden over 'Evaluatie 
teckelfokker'

Beantwoording van de vragen:

1. Nadat het maximale bedrag aan dwangsommen was verbeurd, is er opnieuw gekozen voor een 
dwangsom. Dit terwijl in het proces van de eerdere dwangsom duidelijk bleek dat dit middel geen resultaat 
gehad heeft. Ben u het met ondergetekenden eens dat het enigszins naïef is om te denken dat de 
misstanden met een tweede dwangsom zouden stoppen?

De last onder dwangsom welke door de gemeente op 22 juni 2017 en op 7 september 2017  is opgelegd 
had tot doel om de overtredingen van het bestemmingsplan en de geluidsnormen te beëindigen. De last 
onder dwangsom richtte zich niet tegen de misstanden met betrekking tot dierenwelzijn. De gemeente heeft 
namelijk geen bevoegdheden om op te treden tegen misstanden met betrekking tot dierenwelzijn. Deze 
bevoegdheden zijn door de wetgever voorbehouden aan de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst (LID). 
Door een last onder bestuursdwang op te leggen, met als doel beëindiging van de misstanden, zou de 
gemeente haar handhavende bevoegdheden misbruiken. De gemeente is immers niet belast met de 
toezicht en handhaving op dierenwelzijn. Wat de gemeente wel kan doen is handhavend optreden tegen 
overtredingen van het bestemmingsplan en overschrijding van de geluidsnormen. Dit heeft de gemeente 
dan ook gedaan in de vorm van een last onder dwangsom. Omdat deze last onder dwangsom niet werd 
nageleefd heeft de gemeente ervoor gekozen om een nieuwe last onder dwangsom op te leggen voor de 
overtredingen van het bestemmingsplan en de overschrijding van de geluidsnormen met een hoger 
dwangsombedrag. Dit is ook in lijn met ons handhavingsbeleid. Ondanks dat wij niet bevoegd zijn is er 
nauw samengewerkt met de NVWA, de LID en de politie met hetzelfde doel, beëindiging van de 
overtredingen, elk binnen de eigen bevoegdheden. 

2. Er wordt geschreven dat “door de honden in bewaring te nemen zouden de misstanden beëindigd 
kunnen worden”. Verderop wordt geschreven “Omdat de toepassing van bestuursdwang niet tot het 
uiteindelijke doel zou leiden, namelijk beëindiging van de misstanden, heeft de gemeente besloten een 
nieuwe last onder dwangsom op te leggen”. Beide zinnen staan in de Rib en lijken tegenstrijdig. Door het 
toepassen van de dwangsom heeft de gemeente de misstanden laten voortduren. Hoe kijkt u hier op terug?

Zoals in de raadsinformatiebrief van 14 juli 2020 (kenmerk: 20R.00743) naar voren is gekomen zijn 
handhavende bevoegdheden met betrekking tot dierenwelzijn door de wetgever expliciet voorbehouden 
aan de NVWA en de LID. De gemeente heeft geen bevoegdheid, in tegenstelling tot deze instanties, om 
dieren in bewaring te nemen. Het is aan deze instanties om bij misstanden op te treden en, indien nodig, 
dieren in bewaring te nemen. Bovendien zou de gemeente hiermee het (strafrechtelijke) handhavingstraject 
van de NVWA doorkruisen en daarmee belemmeren. In overleg met de betrokken instanties heeft de 
gemeente deze keuze gemaakt. 



3. Er is een fors bedrag opgelegd aan dwangsommen. Zijn deze inmiddels betaald? Zo nee, hoe denkt het 
college dit te gaan innen?
Nb: De woning staat inmiddels op ‘voorlopig verkocht’. Betekent dit dat er zicht is op mogelijke betaling van 
de dwangsommen?

De dwangsommen zijn nog niet voldaan. Er loopt een invorderingsprocedure om de dwangsommen in te 
vorderen. Eventuele verkoop van de woning betekent geenszins dat de dwangsommen ook betaald zullen 
worden. 

4. Er is geen bestuursdwang opgelegd omdat de gemeente geen mogelijkheden zag voor de opvang van 
de hondjes. Welke acties heeft de gemeente Woerden ondernomen om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er waren voor de opvang van de hondjes?

De gemeente Woerden heeft in samenspraak met de NVWA en de LID onderzocht in hoeverre de 
toepassing van bestuursdwang een mogelijkheid zou zijn. Daarbij is in overleg met deze instanties bekeken 
welke mogelijkheden er waren voor de opvang en zorg van de honden. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
expertise en het netwerk van deze instanties. Zoals onder vraag 1 en 2 naar voren is gekomen, is in 
overleg met deze instanties besloten om niet tot bestuursdwang over te gaan. Dit was er in gelegen dat de 
gemeente geen handhavende bevoegdheden heeft op het gebied van dierenwelzijn en bestuursdwang het 
(strafrechtelijke) handhavingstraject van de instanties die met dierenwelzijn belast zijn zou doorkruisen.

5. Er lijkt geen overleg geweest te zijn hierover met het lokale dierenasiel, bijvoorbeeld Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden, over de mogelijke opvang van hondjes bij het toepassen van 
bestuursdwang. Klopt dat?

Zoals onder vraag 4 naar voren is gekomen zijn de mogelijkheden voor opvang door de gemeente 
Woerden in overleg met de NVWA en de LID onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise en 
het netwerk van de NVWA en de LID.

a. Zo ja, en was het achteraf wellicht een overweging geweest in overleg te treden met Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden? Stel dat de Stichting de hondjes had kunnen opvangen, was dan 
bestuursdwang wel een optie geweest?

Nee. Zoals onder vraag 1 en 2 en de raadsinformatiebrief van 14 juli 2020 (kenmerk: 20R.00743) naar 
voren is gekomen was de toepassing van bestuursdwang niet mogelijk, ook indien opvang voor de honden 
geregeld kon worden.

b. Zo nee, welk contact is er geweest met de Stichting Dierenhulpverlening Woerden?

Zie het antwoord op vraag 5. 

6. Er wordt in de Rib gesproken over het faciliteren van de dierenwelzijnsgroep. Wat is de status van deze 
groep? Komt die bij elkaar, wie zitten er in? Is er met deze groep overleg geweest over de problemen bij de 
teckelfokkerijen? Was het een optie geweest om met deze groep, of de leden ervan, te bespreken hoe 
eventuele opvang van de teckels had kunnen worden geregeld?

In de raadsinformatiebrief van 14 juli 2020 (kenmerk: 20R.00743) wordt verwezen naar de beleidsnota 
Dierenwelzijn (2016) van de gemeente Woerden. De beleidsnota Dierenwelzijn geeft aan wat de gemeente 
Woerden wil bijdragen op het gebied van dierenwelzijn. De beleidsnota Dierenwelzijn gaat daarbij in op het 
welzijn van huisdieren, wilde dieren in nood en dierenhulpverlening in de gemeente Woerden. In 2016 is op 
initiatief van de gemeente een dierenwelzijnsgroep gevormd door mensen uit de praktijk. De 
dierenwelzijnsgroep bestaat uit personen uit verschillende dier-gerelateerde vakgebieden als de 
dierenhulpverlening, jacht, hobbydieren, huisdieren, veehouderij, beleid en recreatie. Deze hebben actief 
meegedaan aan de totstandkoming van de beleidsnota Dierenwelzijn. De bedoeling was om als 
dierenwelzijnsgroep minimaal jaarlijks op uitnodiging van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden en 
omstreken bij elkaar te komen om te overleggen over de uitvoering van de beleidsnota Dierenwelzijn. Dit 
komt helaas nog onvoldoende uit de verf. De dierenwelzijnsgroep is niet ingesteld om te acteren naar 
aanleiding van bedrijfsmatige misstanden. De Stichting Dierenhulpverlening geeft daarbij aan dat de 
dierenwelzijnsgroep ook niet het aangewezen orgaan is om over dit punt overleg te voeren. Het betreft een 
particulier incident waarbij de gemeente, politie, NVWA en LID bij betrokken waren. De dierenwelzijnsgroep 
– al zou die vaker en met alle leden bij elkaar komen - heeft hierin geen taken, bevoegdheden of 
mogelijkheden. Zoals onder vraag 5 naar voren is gekomen heeft de gemeente gebruik gemaakt van de 



NVWA in haar onderzoek naar eventuele opvang van de honden. De NVWA en de LID hebben binnen haar 
netwerk overleg gevoerd over de opvang van de honden. 

7. Welke andere acties heeft de gemeente Woerden ondernomen n.a.v. de nota Dierenwelzijn?

De gemeente Woerden voert haar wettelijke taken op het gebied van dieren(welzijn) uit conform de Nota 
Dierenwelzijn. De belangrijkste partner daarbij is de Stichting Dierenhulpverlening Woerden. De stichting 
krijgt jaarlijks van de gemeente een bijdrage voor de zorg voor, en opvang van, zieke en gewonde dieren 
en voor het opruimen van gevonden dode dieren waarvan een eigenaar wordt vermoed. Dit is onder andere 
zichtbaar door het asiel in Harmelen en door de dierenambulance.

Bijlagen:

De ingekomen brief met corsanummer: 20.015712

Secretaris Burgemeester

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer



 
 
Artikel 42 vragen  ‘Evaluatie Teckelfokker’  
 
 
N.a.v. de Raadsinformatiebrief 20R.00743 d.d. 14 juli 2020 hebben ondergetekenden de 
volgende aanvullende vragen: 
 
1. Nadat het maximale bedrag aan dwangsommen was verbeurd, is er opnieuw 

gekozen voor een dwangsom. Dit terwijl in het proces van de eerdere dwangsom 
duidelijk bleek dat dit middel geen resultaat gehad heeft. Ben u het met 
ondergetekenden eens dat het enigszins naïef is om te denken dat de misstanden met 
een tweede dwangsom zouden stoppen? 

2. Er wordt geschreven dat “door de honden in bewaring te nemen zouden de misstanden 
beëindigd kunnen worden”. Verderop wordt geschreven “Omdat de toepassing van 
bestuursdwang niet tot het uiteindelijke doel zou leiden, namelijk beëindiging van de 
misstanden, heeft de gemeente besloten een nieuwe last onder dwangsom op te leggen”. 
Beide zinnen staan in de Rib en lijken tegenstrijdig. Door het toepassen van de 
dwangsom heeft de gemeente de misstanden laten voortduren. Hoe kijkt u hier op 
terug? 

3. Er is een fors bedrag opgelegd aan dwangsommen. Zijn deze inmiddels betaald?  Zo 
nee, hoe denkt het college dit te gaan innen?   

Nb: De woning staat inmiddels op ‘voorlopig verkocht’. Betekent dit dat er zicht is 
op mogelijke betaling van de dwangsommen? 

4. Er is geen bestuursdwang opgelegd omdat de gemeente geen mogelijkheden zag 
voor de opvang van de hondjes. Welke acties heeft de gemeente Woerden 
ondernomen om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren voor de opvang van 
de hondjes?  

5. Er lijkt geen overleg geweest te zijn hierover met het lokale dierenasiel, bijvoorbeeld 
Stichting Dierenhulpverlening Woerden, over de mogelijke opvang van hondjes bij 
het toepassen van bestuursdwang. Klopt dat?  

a. Zo ja, en was het achteraf wellicht een overweging geweest in overleg te 
treden met Stichting Dierenhulpverlening Woerden? Stel dat de Stichting 
de hondjes had kunnen opvangen, was dan bestuursdwang wel een optie 
geweest?  

b. Zo nee, welk contact is er geweest met de Stichting Dierenhulpverlening 
Woerden? 

6. Er wordt in de Rib gesproken over het faciliteren van de dierenwelzijnsgroep. Wat is 
de status van deze groep? Komt die bij elkaar, wie zitten er in? Is er met deze groep 
overleg geweest over de problemen bij de teckelfokkerijen? Was het een optie 
geweest om met deze groep, of de leden ervan, te bespreken hoe eventuele opvang 
van de teckels had kunnen worden geregeld? 

7. Welke andere acties heeft de gemeente Woerden ondernomen n.a.v. de nota 
Dierenwelzijn? 

 
Namens, 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Rianne Vrolijk, STERK Woerden  
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