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Geacht raadslid, 
 
Met Dierenbescherming Rijnmond heeft uw gemeente in het verleden afspraken gemaakt 
met betrekking tot het opvangen van zwervend aangetroffen dieren (geen zwerfdieren, maar 
gedomesticeerde dieren waarvan geen eigenaar bekend is). Ruim anderhalf jaar geleden 
hebben wij alle gemeenten uitgenodigd met ons het gesprek aan te gaan over de voortgang 
van onze samenwerking in de toekomst. Ruim  60% van alle gemeenten in ons werkgebied 
is ingegaan op onze uitnodiging.  Op een informele wijze hebben wij een presentatie 
gegeven waarin werd verteld op welke wijze onze organisatie werkt; welke wettelijke taken 
wij voor u uitvoeren; welke bedragen hiervoor worden betaald, en welk bedrag 
kostendekkend is. 
 
Naar aanleiding van de presentatie, en de daaruit volgende bilaterale gesprekken met de 
beleidsmedewerkers, heeft met name gemeente Rotterdam zich constructief en 
meedenkend opgesteld. Beleidsambtenaren van de gemeente hebben het Basispakket 
Dierennoodhulp met de daarbij behorende, gedetailleerde, berekeningen samen met ons 
doorgenomen en ermee ingestemd. U heeft alleen dezelfde berekeningen ontvangen. 
Aanvullende verduidelijkingsvragen van diverse gemeenten hebben wij vervolgens zo 
uitvoerig mogelijk beantwoord. Helaas konden wij -ondanks de prettige overlegstructuur- met 
de meeste andere gemeenten in de regio geen realistische nieuwe afspraken maken. Dit 
heeft ons enigszins teleurgesteld. 
 
In onze onlangs verstuurde politieke nieuwsbrief “Politiek Dier” hebben wij aangegeven de 
noodklok te luiden. De bodem van onze kas is weldra in zicht, tenzij we op zeer korte termijn 
afspraken kunnen maken voor de toekomst.  Wij willen graag uw dieren blijven opvangen, 
maar daarvoor willen wij wel een realistische vergoeding ontvangen. Lukt het onverhoopt niet 
om tot afspraken te komen, dan zijn wij genoodzaakt de uitvoering van de wettelijke taak te 
moeten teruggeven. 
 
U heeft in 2011 een bedrag betaald van €  6.370,88. Een 100% kostendekkend bedrag  in 
2011 zou € 43.120,00 (*) zijn geweest. Het verschil van € 36.749,12 hebben wij tot heden uit 
eigen middelen voor u moeten financieren. Voor de financiële situaties van de gemeenten in 
onze regio hebben wij begrip. Wij begrijpen daarom, dat  het niet realistisch is, om vanaf 
2012 / 2013 ineens tot volledige kostendekkende tarieven te komen. Analoog aan de 
afspraken met gemeente Rotterdam dient dit stapsgewijs plaats te vinden, om uiteindelijk in 
2015 tot volledige kostendekkende tarieven te komen. De tekorten in de tussenliggende 
periode kunnen wij nipt nog aanvullen uit eigen middelen. Daarna zijn de financiële reserves 
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dusdanig uitgeput, dat wij niet meer verder kunnen werken zonder dat u de rekening volledig 
betaald voor de taken die wij voor u uitvoeren. 
 
Op basis van het aantal inwoners in uw gemeente bedraagt uw bijdrage per inwoner voor het 
komende jaar € 30.625,00 (**). De totale werkelijke kosten bedragen, op basis van 2011,      
€ 43.120,00(*) exclusief BTW.  Het verschil van € 12.495,00 exclusief BTW zullen wij 
vervolgens voor u uit eigen middelen aanvullen. 
 
Wij vragen van u om drastische maatregelen te nemen. Het is immers 5 voor 12. Mocht het 
niet mogelijk zijn, om op een constructieve manier met u de samenwerking te kunnen 
continueren, betreuren wij dat zeer. Voor beide partijen zullen de gevolgen ingrijpend zijn.  
Voor uw gemeente, maar ook voor onze 70 vaste medewerkers; voor de asielen en voor 
onze 800 vrijwilligers. Maar bovenal ook voor de dieren in uw gemeente die dringend hulp 
behoeven. Vanaf 1 januari 2013 zullen wij, in het meest ongunstige geval, geen dieren meer 
voor u kunnen opvangen. Let wel: het is geen kwestie van niet willen, maar van niet meer 
kunnen. 
 
Mogen wij vóór 1 december 2012 van u vernemen, of de samenwerking met u kan worden 
gecontinueerd?  Onze organisatie kan het, omdat wij, in tegenstelling tot anderen, de gehele 
keten verzorgen van A tot Z: met eigen dierenambulances in de gehele regio; een 24-uurs 
meldkamer; goed geoutilleerde Opvangcentra en een veterinaire staf.  
 
Inhoudelijk dezelfde brief is verstuurd naar uw college. Het najaar is het tijdstip waarop in de 
gemeenten de begrotingsbehandeling op uw agenda staat. Wij willen u daarom vragen deze 
brandbrief te betrekken bij het maken van uw keuzes tijdens de begrotingsraad. 
 
Met de meeste hoogachting 
R. Hitzert, directeur, 
Dierenbescherming Rijnmond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Bedrag is opgebouwd uit de kostprijs per inwoner (bron: doorrekening KPMG) alsmede het 
inwonertal van de gemeente 
 
(**) Rotterdam betaalde in 2012 een bedrag van € 1,08 per inwoner. Eind 2015 is het bedrag van       
€ 1,92 kostendekkend. Uitgangspunt: het kostendekkende bedrag van 2011 (€ 1,76) met toevoeging 
van de jaarlijkse stapsgewijze verhoging richting kostendekkendheid, alsmede de inflatiecorrectie 
volgens CPB indexering. Voor 2012 bedraagt het bedrag € 1,25. Voor 2013 bedraagt het bedrag        
€ 1,44. In 2014: € 1,66. In 2015: € 1,92. 

 



Gemeenten die deel uitmaken van het werkgebied van DB-Rijnmond 2011 2012 2013 2014 2015

Gemeente: Plaatsen: Inwoners: Inwoners: % Bijdrage 2011 € 1,08 € 1,25 € 1,44 € 1,66 € 1,92

Albrandswaard Rhoon 15.000 24.500 2,39 6.370,98€        26.460,00€       30.625,00€         35.280,00€        40.670,00€        47.040,00€        

Poortugal 9.500

Barendrecht Barendrecht 46.875 46.875 4,57 2.013,34€        50.625,00€       58.593,75€         67.500,00€        77.812,50€        90.000,00€        

Bernisse Abbenbroek 1.250 12.393 1,21 1.327,49€        13.384,44€       15.491,25€         17.845,92€        20.572,38€        23.794,56€        

Geervliet 1.700

Heenvliet 2.650

Oudenhoorn 1.200

Simonshaven 450

Zuidland 5.143

Brielle Brielle 12.208 15.928 1,55 1.874,08€        17.202,24€       19.910,00€         € 22.936,32 € 26.440,48 € 30.581,76

Vierpolders 1.795

Zwartewaal 1.925

Capelle ad Yssel Capelle ad Yssel 65.640 65.640 6,41 25.501,50€     70.891,20€       82.050,00€         € 94.521,60 € 108.962,40 € 126.028,80

Dirksland Dirksland 5.019 8.419 0,82 653,95€           9.092,52€         10.523,75€         € 12.123,36 € 13.975,54 € 16.164,48

Herkingen 1.150

Melissant 2.250

Goedereede Goedereede 2.038 11.398 1,11 1.449,24€        12.309,84€       14.247,50€         € 16.413,12 € 18.920,68 € 21.884,16

Ouddorp ZH 5.950

Stellendam 3.410

Hellevoetsluis Hellevoetsluis 38.568 39.748 3,88 8.314,54€        42.927,84€       49.685,00€         € 57.237,12 € 65.981,68 € 76.316,16

Nieuwenhoorn 1.180

Krimpen ad Yssel Krimpen ad Yssel 28.740 28.740 2,80 35.003,36€     31.039,20€       35.925,00€         € 41.385,60 € 47.708,40 € 55.180,80

Lansingerland Bleiswijk 12.750 54.306 5,30 4.683,70€        58.650,48€       67.882,50€         € 78.200,64 € 90.147,96 € 104.267,52

Bergschenhoek 19.306

Berkel & Rodenrijs 22.250

Middelharnis Middelharnis 6.500 18.044 1,76 1.549,44€        19.487,52€       22.555,00€         € 25.983,36 € 29.953,04 € 34.644,48

Nieuwe Tonge 2.600

Sommelsdijk 7.500

Stad aan't Haringvliet 1.444

Nederlek Krimpen aan de Lek 7.500 14.600 1,42 15.768,00€       18.250,00€         € 21.024,00 € 24.236,00 € 28.032,00

Lekkerkerk 7.100

Oostflakkee Achthuizen 900 10.396 1,01 1.481,57€        11.227,68€       12.995,00€         € 14.970,24 € 17.257,36 € 19.960,32

Den Bommel 1.846

Ooltgensplaat 2.750

Oude-Tonge 4.900

Ouderkerk Gouderak 2.500 8.180 0,80 -€                 8.834,40€         10.225,00€         € 11.779,20 € 13.578,80 € 15.705,60

Ouderkerk ad Yssel 5.680

Ridderkerk Ridderkerk 44.690 44.690 4,36 7.598,36€        48.265,20€       55.862,50€         € 64.353,60 € 74.185,40 € 85.804,80

Rotterdam Rotterdam 603.000 603.000 58,84 467.414,82€   651.240,00€     753.750,00€       € 868.320,00 € 1.000.980,00 € 1.157.760,00

Spijkenisse Spijkenisse 73.921 75.321 7,35 9.491,45€        81.346,68€       94.151,25€         € 108.462,24 € 125.032,86 € 144.616,32

Hekelingen 1.400

Westvoorne Oostvoorne 7.000 13.953 1,36 1.922,57€        15.069,24€       17.441,25€         € 20.092,32 € 23.161,98 € 26.789,76

Rockanje 6.403

Tinte 550

© DBR2012 Totaal 1.024.756 1.024.756 100 568.266,07€   1.106.736,48€  1.280.945,00€    1.475.648,64€   1.701.094,96€   1.967.531,52€   
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