
 
 

03-08-2022 Bijlage persbericht Dierentehuis Arnhem en omstreken 

Chronologisch overzicht van de correspondentie van de afgelopen jaren met gemeenten ter 
onderbouwing van de brief naar de gemeente Arnhem. Op verzoek worden de brieven toegestuurd. 

 

20/11/19 : Bestuurlijk overleg: een gemeentegarantie is nodig; evenredig verdeeld over de 
aangesloten gemeenten. 

 

22/10/20 : Brief aan gemeenten waarin wordt medegedeeld dat op verzoek van de regiogemeenten 
de locatie Velp de voorkeur heeft boven de locatie Arnhem. Te hoge exploitatielasten ten gevolge 
van de berekende erfpacht en planologische onzekerheid verklaren deze voorkeur. Gevraagd wordt 
zekerheid te geven over een te verstrekken gemeentegarantie. 

 

24/09/21 :  Reactie op het afzeggen door de gemeenten van een bestuurlijke bijeenkomst waarin de 
nieuwbouwplannen in Velp op de huidige locatie gepresenteerd zouden worden. Gevraagd wordt 
hoe de gemeenten hun wettelijke taak denken in te vullen ten aanzien van de opvang van 
zwerfdieren en welke rol zij daarbij zien voor het dierentehuis. 

 

19/10/21 :  Bestuurlijk overleg, waarin aanvullende gegevens voor een evt. te verstrekken 
gemeentegarantie door de gemeenten worden gevraagd. O.a. wordt een onderzoek gevraagd uit te 
voeren door een extern bureau naar de investeringskosten van nieuwbouw. Door het dierentehuis 
was een gemeentegarantie van 3,6 miljoen euro gevraagd. 

 

07/12/21  :  Vragen nogmaals hoe de gemeenten hun wettelijke taak denken in te vullen. (Tot nu toe 
is de vraag nog steeds niet beantwoord). Nogmaals wordt gewezen op de noodzaak van een te 
verstrekken gemeentegarantie. 

 

03/03/22 : Bieden rapport extern bureau aan, die de investering voor een nieuw dierentehuis 
begroot op 4,4 miljoen euro. 

 

15/04/22 :  Europese aanbesteding van gemeente Arnhem voor een 10-jaars contract voor de 
opvang van zwerfdieren gaat van start. 

 

24/05/22 :  Brief aan regiogemeenten waarin gemeld wordt dat ze rekening moeten houden dat het 
dierentehuis eerder zal sluiten gezien de slechte staat van de accommodatie. Vragen op zo kort 
mogelijke termijn een gesprek met de (nieuw benoemde)  portefeuillehouder dierenwelzijn.             
19 juli wordt ambtelijk gereageerd dat de gemeenten hier na de zomer op terug zullen komen. 



 
 

 

 

 03/06/22  De stukken voor de Europese aanbesteding worden ingediend t.w. 

- Plan van aanpak dierenwelzijn 
- Plan van aanpak maatschappelijke meerwaarde 
- Programma van eisen 
- Kanttekeningen van het dierentehuis bij de ingediende stukken 
- Exploitatierekening; de jaarlijkse exploitatielasten (de exploitatiekosten zijn inmiddels 40% 

hoger door de gestegen rente) 
- Afschriften van deze stukken zijn ook naar de regiogemeenten gestuurd. 

 

07/06/22 : Toezending financiële gegevens. Er is nogmaals op gewezen dat het dierentehuis zal 
sluiten in het eerste kwartaal 2023 als we geen of negatief antwoord krijgen over de 
gemeentegarantie. 

 

21/06/22 :  Brief van College B en W dat het College voornemens is een overeenkomst te sluiten met 
het dierentehuis. Voorwaarde voor definitieve gunning is het verkrijgen van financiering voor 
nieuwbouw. Er zal contact worden opgenomen over de aanvraag gemeentegarantie. 

 

20/07/22 : Een gesprek met de nieuwe wethouder van Arnhem over de nieuwbouw en de 
gemeentegarantie. Hij komt met de suggestie om Arnhem eigenaar van gebouw en grond te maken 
in plaats van een gemeentegarantie te geven. 


