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Geachte leden van de raad,
Op 30 oktober 2018 heeft de Partij van de Dieren vragen gesteld over het welzijn van huisdieren als de
eigenaren zijn opgenomen in crisisopvang of in detentie verblijven.
Vraag 1 en 2
Bent u bekend met de problematiek dat huisdieren onnodig lang in dierenopvangcentra moeten verblijven
als de eigenaar/ verzorger in detentie of crisisopvang verblijft en deze geen afstand wenst te doen van
zijn/haar huisdier?
Antwoord
Wij zijn bekend met het geschetste fenomeen. Echter hebben zich de afgelopen 2 jaar binnen deze
gemeente voor zover ons bekend geen gevallen voorgedaan waarbij huisdieren als gevolg van een
gedwongen situatie in een dierenopvang zijn beland. In al deze gevallen bleek dat familie of vrienden zich
over het huisdier ontfermden.
Vraag 3
Zijn er nog andere situaties aan de orde waarbij huisdieren terecht komen in een situatie waarbij zij
langdurig is een dierenopvang moeten verblijven?
Antwoord
Er zijn genoeg situaties te bedenken waarbij deze problematiek zou kunnen ontstaan, maar zoals gemeld bij
de vorige vraag hebben wij hierin geen ervaring.
Vraag 4
Bent u bereid om in samenwerking met dierenopvangcentra en de gemeentelijke sociale teams inzet te
plegen dat er eerder afstand wordt gedaan van de huisdieren, die noodgedwongen langdurig een
dierenopvang moeten verblijven, dan wel dat zij worden opgevangen in een pleeggezin?
Antwoord
Zoals gemeld in het eerste antwoord herkennen wij ons niet in de door de Partij van de Dieren geschetste
problematiek. Het bemiddelen tussen eigenaar en een pleeggezin en het bevorderen dat eerder afstand
wordt gedaan van een huisdier is dus niet aan de orde en is een private kwestie.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,
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