
 
 
 
  
 

De gewijzigde motie 8 is met 24 stemmen voor (PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 21, GroenLinks, Burger 
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (VVD en CDA) 
aangenomen. 
 

MOTIE 8 
Opnemen startbudget voor dierenwelzijn 

 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Kadernota 2022: 
 
Constaterende dat: 

• De raad in september 2021 het door het college eind maart 2021 vastgestelde 
dierenwelzijnsbeleid zal gaan bespreken; 

• Er daardoor nog geen specifieke uitvoeringsagenda dierenwelzijn bekend is en er op voorhand 
wordt gesteld, dat er geen separaat budget benodigd is omdat het benodigde geld reeds uit 
andere budgetten wordt getrokken; 

• Er ondanks meerdere verzoeken tot verduidelijking wat het dierenwelzijn dan tot nu toe op welk 
huidig beleidsterrein heeft gekost geen gehoor is gegeven; 

• Er dus geen specifiek budget beschikbaar is voor het verbeteren van dierenwelzijn; 
 
Overwegende dat: 

• Extra benodigd dierenwelzijn bevorderd kan worden met specifieke budgetten; 

• Het onderwerp dierenwelzijn in de Kadernota 2022 überhaupt niet apart wordt benoemd; 

• Het dierenwelzijn zonder aanwezig specifiek startbudget -het door de insprekers duidelijk 
verwoorde gemis in de huidige dierenwelzijnsaanpak in Roosendaal- mogelijk zonder voorrang 
aangepakt gaat worden en dit mogelijk ook niet gaat leiden tot een robuust en compleet 
dierenwelzijnsbeleid voor Roosendaal; 

 
Verzoekt het college om: 
1. In de programmabegroting voor 2022 eenmalig een startbudget ter hoogte van €30.000 euro te 

reserveren voor noodzakelijk snel op te starten projecten die gaan bijdragen aan het benodigde 
verbeteren van dierenwelzijn in de gemeente Roosendaal; 

2. Dit startbudget te dekken uit de Algemene reserve; 
3. Dit budget, samen met de reeds bestaande budgetten die reeds ingezet worden voor het 

dierenwelzijnsbeleid, te verzamelen in een specifiek budget ‘Dierenwelzijn’. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
Namens, 
 
GroenLinks, Christian Villée 
PvdA, Michael Yap 
D66, Harm Emmen 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens 


