Motie 6 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 6
Ondersteuning dierenopvangorganisaties Roosendaal

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 en hulp aan dieren in
nood een onderdeel van dit integraal dierenwelzijnsbeleid is;
• De opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten waarbij
tot nu toe de enige wettelijke regeling die op dit moment uitgevoerd wordt qua
dierenopvang in Roosendaal de bewaarplicht is;
• Het hardwerkende vrijwilligers zijn die de opvangcentra draaiende houden op basis van
giften en deze centra feitelijk al jaren in constante financiële nood verkeren;
Overwegende dat:
• De gemeente Roosendaal nu de keuze maakt voor een echt integraal dierenwelzijnsbeleid;
• We er daarbij voor moeten zorgen dat de opvang van alle dieren in nood binnen de
gemeente Roosendaal, in gezelschap of in het wild, geborgd is voor de toekomst;
Verzoekt het college:
1. Een nieuwe subsidieregeling te ontwikkelen specifiek ten behoeve van alle niet-commerciële
dierenopvangorganisaties in Roosendaal ten behoeve van alle op te vangen dieren binnen
onze gemeente;
2. Het aangekondigde dierenwelzijnplatform en het rapport van de kwartiermaker als basis te
gebruiken om deze organisaties structureel te ondersteunen;
3. Hiertoe uit de bij de Kadernota 2022 gereserveerde €30.000 euro aan startbudget voor
dierenwelzijn, een bedrag van €10.000,- euro te bestemmen;
4. Dit bedrag van €10.000,- structureel te verwerken in de meerjarenraming 2023-2025;
5. De nieuwe subsidieregeling na een jaar te evalueren en de raad over de uitkomsten van deze
evaluatie te informeren.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
GroenLinks, Christian Villée
PvdA, Michael Yap
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt
D66, Harm Emmen
Roosendaalse Lijst, Marco Schillemans
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
VLP, Arwen van Gestel

