
 
 
Velp , 3 augustus 2022 

 

 

Geacht College, 

 

Meer dan 10 jaar geleden heeft het toenmalig bestuur van het Dierentehuis Arnhem e.o. het 
toenmalig gemeentebestuur op de hoogte gebracht dat het Dierentehuis Arnhem e.o., dat uw 
wettelijke taak (BW, art 5.8 lid 3) uitvoert, in een bouwvallige staat is en nodig aan vervanging toe is. 
Jarenlang is gezocht naar een locatie voor nieuwbouw en  deze is niet gevonden. Vandaar dat het 
bestuur in 2018 besloten heeft de huidige locatie te kopen en geschikt te maken voor afbraak en 
nieuwbouw. Vanaf dat moment heeft overleg met de meest betrokken gemeentebesturen plaats 
gevonden. Zij deelden onze mening dat nieuwbouw noodzakelijk is. Van begin af aan waren zij op de 
hoogte dat financiering extern noodzakelijk is en dat daarvoor een gemeentegarantie voorwaarde 
voor financiering is. 

In december 2020 hebben we een architect opdracht gegeven tot een ontwerp voor een nieuw 
dierenasiel. Dit proces is begeleid door een van uw ambtenaren. In september 2021 hebben we de 
gemeentelijke portefeuillehouders de nieuwbouwplannen willen laten zien en overleggen hoe verder 
te gaan. Enkele dagen voor deze presentatie is de bijeenkomst door de gemeenten afgezegd en 
nadien heeft geen van de portefeuillehouders zich op de hoogte laten stellen over de inhoud van 
deze plannen. Dit hebben we als teleurstellend ervaren gezien de wettelijke plicht van de 
gemeenten. 

Wij hadden gehoopt en verwacht dat begin 2022 de financiering van de nieuwbouw rond was en kort 
nadien met de sloop en nieuwbouw begonnen zou kunnen worden. Met deze gedachten wisten we 
de motivatie bij onze medewerkers en vrijwilligers er in te houden. De accommodatie was immers 
zodanig dat de arbeidsomstandigheden niet meer van deze tijd zijn. 

Sindsdien zijn we terecht gekomen in een bureaucratie die veel meer gericht was op procedures, dan 
op de inhoud. O.a. waren we verplicht nogmaals extern onderzoek te laten doen naar de investering, 
vervolgens moesten we meedoen aan een Europese aanbesteding, terwijl we wisten dat wij de enige 
waren die konden voldoen aan de eis van een opvangcentrum op 20 minuten afstand van het 
centrum van de gemeente Arnhem. Het verbaasde ons dan ook niet, dat we het contract voor de 
komende 10 jaar toegewezen kregen onder voorwaarde dat een gemeentegarantie zou worden 
afgegeven en het verbaasde ons ook niet dat we de enige inschrijver bleken te zijn. 

Nu wordt al meer dan een jaar over de gemeentegarantie gesproken. Elke keer toont de gemeente 
een positieve grondhouding, maar steeds weer wordt een argument gevonden om nog geen 
beslissing te nemen. De winter breekt aan en het bestuur van het dierentehuis acht het niet meer 
verantwoord om het dierentehuis deze winter open te houden. Hiervoor zijn we te veel in strijd met 
de rijksregels van arbo wetgeving (lekkages in het dak die slechts tegen hoge kosten verholpen 
kunnen worden door de asbest in het dak) en energiehuishouding. Dit betekent dat we begin 2023 
moeten stoppen of moeten slopen voor de nieuwbouw. Het laatste heeft natuurlijk onze voorkeur, 
maar dan moet voor 1 oktober 2022 zekerheid gekregen worden over de verstrekking van een 
gemeentegarantie. De resterende maanden van het jaar zijn nodig om de financiering te regelen, de  



 
 

offertes van sloop en nieuwbouw op te vragen en te beoordelen. U heeft dan meer dan 1 jaar de 
gelegenheid gehad om over de gemeentegarantie te beslissen. Inmiddels zijn de bouwkosten met 
enkele tonnen gestegen en is de rente verveelvoudigd, waardoor de exploitatiekosten met meer dan 
50.000 euro per jaar zijn toegenomen (bij een omzet van 500.000 euro per jaar). In het laatste 
overleg met uw wethouder is door hem een nieuwe bestuurlijke constructie voorgesteld, die op 
zichzelf interessante aspecten heeft, maar totaal niet bij de beschikbare tijd voor besluitvorming 
past. 

De sluiting die noodzakelijk is als geen zekerheid over de gemeentegarantie voor 1 oktober 2022 
bestaat, zal betekenen dat er rekening moet worden gehouden dat er begin 2023 geen dierenopvang 
in onze regio mogelijk is. Een jaar geleden hebben we u gevraagd hoe u uw wettelijke taak denkt in 
te vullen en welke rol het Dierentehuis daarbij kan spelen. Deze vraag hebben we enkele malen 
herhaald, maar nimmer antwoord gekregen. Deze vraag zult u nu moeten beantwoorden, want u zult 
uw wettelijke taak dan op een andere wijze moeten invullen dan u tot nu toe gewend bent. 

Wij denken dat u zich onvoldoende gerealiseerd heeft dat de uitoefening van uw wettelijke taak 
alleen mogelijk was dank zij de ca 100 vrijwilligers, die zich kosteloos met hart en ziel hebben ingezet 
om de zwerfdieren een goede opvang te geven. Deze taak werd door hen ook dagelijks vervuld bij 
nacht en ontij. De stroperige formele besluitvorming stak hierbij schril af. 

Wij hebben de positieve opstelling van uw bestuurders de afgelopen periode gewaardeerd, maar 
geconstateerd dat dit niet geleid heeft tot besluitvorming. Dit is voor ons, onze medewerkers en 
onze vrijwilligers een grote teleurstelling. Als er geen schriftelijke toezegging voor een 
gemeentegarantie voor 1 oktober wordt ontvangen, is sluiting van het Dierentehuis Arnhem begin 
2023 niet te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mr P Swenker 

 


