De aangepaste Motie 5 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, VLP, Lokaal Sociaal
21, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en met 8
stemmen tegen (CDA, VVD) aangenomen.

Motie 5
Duidelijke integraliteit in dierenwelzijnsbeleid

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de
beraadslagingen over Raadsmededeling 23-2021 Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid.

Constaterende dat:
•
•

Het college de Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid heeft vastgesteld;
In de voorliggende nota echter nog geen sprake is van integraliteit; o.a. faunabeheer, jacht,
vleesconsumptie, veehouderij en dieren voor vermaak worden buiten de scope van het
dierenwelzijnsbeleid gehouden;

Van mening zijnde dat:
•
•

Integraal Dierenwelzijnsbeleid zich niet kan beperken tot enkel gezelschapsdieren en hulp
aan dieren in nood;
Ons dierenwelzijnsbeleid daarbij ook kan worden uitgedragen in de keuzes die de gemeente
zelf maakt bij de inkoop van dierlijke producten (net zoals we dat ook al doen als Global
Goals gemeente);

Overwegende dat:
•

•

Er Europees, landelijk én provinciaal beleid is gemaakt voor een transitie naar een meer
diervriendelijke, natuur-inclusieve kringlooplandbouw én naar een voedingspatroon met
meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten waarbij plantaardig de meest duurzame én
diervriendelijke keuze is. Dit zou beter tot uiting kunnen komen in ons dierenwelzijnsbeleid;
De gemeente Roosendaal het dierenwelzijn op dit moment geen doorslaggevend weegpunt
maakt bij de inkoop van producten terwijl dit wel als een basisvoorwaarde gehanteerd zou
kunnen worden;

Voorts overwegende dat:
•

Dit alles in het belang is van zowel volksgezondheid, leefomgeving, klimaat én dierenwelzijn;

Verzoekt het college:
1. Om in lijn met Europees, landelijk en provinciaal beleid, duidelijk integraal stelling te nemen
in dit dierenwelzijnsbeleid op het gebied van faunabeheer, jacht, veehouderij en dieren voor
vermaak;
2. Bij het inkoopbeleid van de gemeente Roosendaal het dierenwelzijn als basisvoorwaarde te
nemen bij alle inkoop, in het bijzonder de inkoop van voedingsmiddelen & catering.

3. Over een jaar te evalueren.

En gaat over tot de orde van de vergadering.
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Roosendaalse Lijst, Marco Schillemans
VLP, Arwen van Gestel

