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Geachte mevrouw Nuyts,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat de samenwerking tussen de Dierenambulance (DALZ) en de gemeente
dient te worden gecontinueerd?
Antwoord 1.
De gemeente heeft zich ingezet om de samenwerking met de DALZ voort te zetten en zal dat ook
blijven doen voor zover dat binnen haar vermogen ligt.

Vraag 2.
Bent u het met ons eens dat u daar de voorwaarde aan moet stellen dat dit enkel kan als de DA weer
functioneren kan zoals voorheen?
Antwoord 2
De gemeente kan aan de partners met wie zij zaken doet hoofdzakelijk voorwaarden stellen bij het
aangaan (of opzeggen) van een overeenkomst. Wij zien geen aanleiding te veronderstellen dat de
Dierenambulance Limburg Zuid anders zou functioneren dan voorheen in de uitvoering van haar
verplichtingen op grond van de overeenkomst met de gemeente.

Antwoord 3.
Bent u het met ons eens dat aan dat functioneren als voorheen enkel kan worden voldaan als het
huidige bestuur per direct opstapt en een nieuw bestuur de weggestuurde vrijwilligers weer toegang
verleent?

Antwoord 3.
Nee. Het is niet aan het gemeentebestuur om partij in te kiezen in een arbeidsconflict en/of in te
grijpen bij een vertrouwensbreuk met het stichtingsbestuur. Op 26 augustus jl. heb ik gesproken met
het voltallig bestuur en de nieuwe manager. Daarbij is mij verzekerd dat er voldoende
organisatiekracht en vrijwilligers zijn om de noodzakelijke taken te verrichten. Zie hiervoor ook de
bijlage.
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Vraag 4.
Bent u het met ons eens dat er nieuwe statuten moeten komen waardoor er voortaan niet slechts 3
maar 5 bestuursleden kunnen worden benoemd om dit soort akelige situaties in de toekomst te
voorkomen?
Antwoord 4.
Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoeveel leden een onafhankelijk stichtingsbestuur heeft,
noch om daar een opvatting over te hebben.
Vraag 5.
Bent u bereid om mee te helpen een nieuw capabel bestuur te vormen voor de dierenambulance?
De vertrouwensbreuk herstellen is inmiddels allang gepasseerd station. De betrokken ambtenaar zou
hier een goede rol in kunnen spelen.
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Antwoord 5.
Het is niet aan de gemeente om te bepalen welke leden een onafhankelijk stichtingsbestuur heeft,
noch om daar een opvatting over te hebben. Zoals eerder vermeld in de raadsinformatiebrief van 2
juli jl. telt voor de gemeente dat uitvoering wordt gegeven aan de opdracht die aan de
Dierenambulance is verleend: het vervoer van dode, gewonde of zwervende dieren binnen het
grondgebied van de gemeente Maastricht. Wij hebben geen aanleiding te twijfelen dat de
Dierenambulance deze opdracht onverkort en naar behoren uitvoert.

