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Portefeuillehouder: wethouder Huizinga  
Datum: 13 april 2021  

 

 
 
Kennis te nemen van 
het afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met een looptijd van 10 jaar 
voor de uitvoering van de gemeentelijke wettelijke taken in het kader van de opvang van 
zwerfdieren met Stichting Dierencentrum Achterhoek (DCA).  
 
De kern van de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn betreft 
de opvang van zwerfdieren (BW 5, art. 8). Maar ook andere wetten en regelingen 
betreffen het dierenwelzijn en raken aan de wettelijke taken van de gemeente.  
Rond een aangetroffen dier zijn vaak niet alleen het dierenasiel en de gemeente actief, 
maar ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Dierenambulance(s) en andere vormen 
van dieropvang, politie, deurwaarders, onbekwame eigenaren e.d.  
Deze overeenkomst betreft niettemin alleen de diensten van DCA en kan dus geen 
betrekking hebben op andere partijen in de dierketen. 
De vraag wanneer precies een ‘aangetroffen dier’ een zwerfdier is, wie dat bepaalt, wat er 
met daarop lijkende schrijnende en/of ongewenste gevallen moet gebeuren, en waar 
daarbij de wettelijke taken van de gemeenten precies ophouden, is soms complex en blijkt 
niet voor iedere denkbare casus op voorhand in een contract te voorzien en te regelen.  
Vandaar dat in de nieuwe dienstenovereenkomst niet alleen een nieuw tarief is 
afgesproken voor de wettelijke taken, maar ook een risicoreservering voor ‘grijze 
gevallen’. 
 
Context 
De meest recente regionale dienstverleningsovereenkomst met DCA en de daarmee 
samenwerkende Achterhoekse gemeenten bestaat sinds 2014 en is aan vernieuwing toe. 
De aard van de werkzaamheden en de afspraken die daarbij horen, maken het logisch om 
van een subsidierelatie over te gaan naar een inkooprelatie. Want de 
subsidieovereenkomst paste niet meer bij de gewenste continuïteit en de te maken 
zakelijke afspraken. Daarom is vanaf 2017 toegewerkt naar een langlopende 
dienstenovereenkomst als overheidsopdracht. Daardoor werd aanbesteding noodzakelijk, 
en daarmee een marktconsultatie. Op die marktconsultatie (2018) kwam geen andere 
reactie van aanbieders dan die van DCA. Vervolgens zijn de benodigde taken en 
bijbehorende vergoedingen onderzocht en besproken, en is daarover onderhandeld.  
In 2020 bedroeg het tarief van DCA € 1,17 per inwoner van de zeven samenwerkende 
gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre 
en Winterswijk). Het bestuur van DCA heeft aangegeven dat dit tarief te laag is voor een 
gezonde bedrijfsvoering, en bovendien dat het nieuwe tarief jaarlijks geïndexeerd moet 
gaan worden. 
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Kernboodschap 
 

1. Tariefverhoging  
DCA stelt dat een regionale vergoeding van € 338.000 (en indexering daarvan vanaf 2022) 
minimaal nodig is om toekomstbestendig de wettelijke taken uit te kunnen voeren.  
Afgesproken is dat dit totaalbedrag op basis van inwoneraantallen wordt verrekend onder 
de deelnemende gemeenten. Omgerekend is dit, afgerond op hele centen, een tarief van 
€ 1,33  per inwoner (telling 1-1-2020). Vanaf 2022 wordt de totale (geïndexeerde) 
vergoeding jaarlijks per gemeente verrekend op basis van het inwoneraantal van het jaar 
daarvoor.  
Hoewel de bedragen die gemeenten in Nederland aan dierenasielen betalen zeer sterk 
uiteenlopen en niet makkelijk te vergelijken zijn, laat een door de gemeente Haarlem 
uitgevoerde benchmark niettemin zien dat een tarief tussen de € 1,30 en € 1,40 
marktconform genoemd mag worden. DCA verricht de wettelijke taken al sinds jaar en 
dag naar tevredenheid. En ook na een tweede marktconsultatie (2021) heeft zich geen 
andere aanbieder gemeld die deze diensten zou willen leveren binnen de Achterhoek.  
De wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn zijn van maatschappelijk belang en 
moeten adequaat uitgevoerd kunnen worden. Professionaliteit en continuïteit zijn daarbij 
van belang. Het is duidelijk dat DCA voor belangrijke, langlopende investeringen staat om 
aan de eisen van dierenwelzijn te kunnen blijven voldoen. Dit overwegende, zijn de 
stijging en de lange looptijd onontkoombaar te noemen. DCA factureert dan ook per  
1 januari 2021 het nieuwe tarief.  
De benodigde investeringen zijn (op basis van deze overeenkomst) verder voor de 
verantwoordelijkheid van DCA. De gemeenten hebben geen toezeggingen gedaan om 
bijvoorbeeld mee te financieren in huisvestingsverbeteringen. 
De tariefsverhoging betekent voor Doetinchem een budgetstijging van € 7.696 per 2021. 
 
2. Risicoreservering  
Tot nu toe factureerde DCA met enige regelmaat gevallen van aangetroffen dieren 
waarvan wel een eigenaar bekend is, maar die door omstandigheden de zorg niet meer 
kan opbrengen en ook de diensten van DCA niet kan betalen, terwijl toch acuut 
verzorging vereist is. Denk bijvoorbeeld aan huisuitzetting of acute psychiatrische 
problematiek. Het gaat daarbij dan om dieren die (nog) niet per se onder de wettelijke 
definitie van ‘zwerfdier’ vallen, terwijl DCA zich wel genoodzaakt ziet het dier op te 
nemen. In de nieuwe dienstenovereenkomst is dit risico in eerste instantie bij DCA belegd, 
tot een maximum van 6,5% van de bijdrage per gemeente. In geval van Doetinchem gaat 
het hierbij om een bedrag van € 5.015 dat DCA op zich neemt. Een overmaat van dit soort 
gevallen mag echter de economische bedrijfsvoering van DCA niet bedreigen. Mocht dit 
bedrag overschreden worden, dan kan DCA daarom de kosten boven het risicobedrag 
factureren. DCA houdt hiervan voortaan een aparte administratie bij per gemeente per 
jaar. 
Mochten er in een gemeente meer kosten gemaakt moeten worden dan de genoemde 
6,5% risico van DCA, dan moet die gemeente daarvoor dus aanvullend budget beschikbaar 
hebben. Daarvoor wordt een risicoreservering voor de gemeenten van dezelfde omvang 
voorgesteld als dat van DCA, dus 6,5% oftewel voor Doetinchem de genoemde € 5.015. 
Onder uitputting van de risicoreservering vloeit terug naar de algemene middelen. 
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Vervolg 
- De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van 

10 jaar, met een evaluatiemoment in 2025. 
- In de 1e Bestuurlijke Monitor 2021 en de Kadernota 2022 zullen de 

tariefsverhoging en de risicoreservering opgenomen worden, met het voorstel om 
budget 41200107 (Dierentehuis/dierenambulance) structureel te verhogen met  
€ 7.696 + 5.015 is afgerond € 13.000, en indexering volgens CPI ingaande 2022. 
Het huidige budgetonderdeel voor DCA van € 69.460 stijgt daarmee in 2021 naar  
€ 82.460 euro. 

 
Bijlagen 
n.v.t. 


