
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

De raad verzoekt het college om een nota Dierenwelzijnsbeleid op te stellen. Deze 

nota zal uitgebreider worden dan volgens het voorstel in het pre-advies van het 

college d.d. 30 september 2008. De nota zal uitgebreid worden met de in de bijlage 

aangegeven onderwerpen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Op 4 oktober 2007 is door GroenLinks een initatiefvoorstel Dierenwelzijn 

ingediend. Dit initiatiefvoorstel is in commissie Beheer van 15 november 2007 

besproken. 

 De commissie heeft een pre-advies aan het college gevraagd. Dit pre-advies van 

30 september 2008 is besproken in de commissievergadering van 16 oktober 

2008. De commissie heeft tijdens die behandeling verzocht om een raadpleging 

van betrokken burgers en organisaties. 

 Op 11 december 2008 is een stadsgesprek over Dierenwelzijn in Haarlem 

georganiseerd. Deze bijeenkomst is door 40 burgers en organisaties bezocht, 

waarbij 16 personen het woord hebben gevoerd. 

 In de commissie van 29 januari 2009 is het pre-advies van het college opnieuw 

behandeld in de commissie. Tijdens die bespreking is besloten om een 

bestuursopdracht aan het college te formuleren die tot een uitgebreidere nota 

leidt dan het voorstel van het college in het pre-advies. 

 Het voorstel moet resulteren in een bestuursopdracht aan B&W om een nota 

Dierenwelzijnsbeleid in Haarlem op te stellen. Deze kaderstellende nota zal 

uiteindelijk vastgesteld worden in de raad. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Met deze opdracht aan het college wil de raad uitwerking geven aan het 

initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks. 

 

Financiële paragraaf 

 Dit besluit valt onder het programma Kwaliteit fysieke leefomgeving - Milieu, 

leefbaarheid en duurzaamheid (9.1)? 

 Deze bestuursopdracht heeft geen financiële gevolgen, maar vraagt wel inzet van 

ambtenaren. 
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Participatie / communicatie 

 De deelnemers aan het stadsgesprek Dierenwelzijn in Haarlem van 11 december 

2008 zullen na de besluitvorming schriftelijk over de bestuursopdracht worden 

geïnformeerd. 

 

Planning  

 Behandeling bestuursopdracht in commissie Beheer van 26 februari 2009 

 Besluitvorming in de Raad – 12 maart 2009 

 Uitgebreide nota Dierenwelzijnsbeleid (in Haarlem) naar commissie Beheer met 

aansluitend vaststelling van de beleidsnota in de raad – wanneer? 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1.  Het college op te dragen om een nota Dierenwelzijnsbeleid in Haarlem op te 

stellen middels de voorgestelde procesgang.  

 

2.  De nota Dierenwelzijnsbeleid zal uitgebreider worden dan volgens het voorstel 

in het pre-advies van het college d.d. 30 september 2008. 

 

3.  De nota Dierenwelzijnsbeleid zal worden uitgebreid met de in de bijlage 

aangegeven onderwerpen. 

 

Het raadspresidium, 

 

de griffier, de burgemeester,  

B. Nijman mr. B.B. Schneiders
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium; 

 

Besluit: 

 

1.  het college op te dragen om een nota Dierenwelzijnsbeleid in Haarlem op te 

stellen middels de voorgestelde procesgang; 

 

2.  de nota Dierenwelzijnsbeleid zal uitgebreider worden dan volgens het voorstel 

in het pre-advies van het college d.d. 30 september 2008; 

 

3.  de nota Dierenwelzijnsbeleid zal worden uitgebreid met de in de bijlage 

aangegeven onderwerpen. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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