SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum: 18 januari 2016
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: De heer B. Malotaux (CDA)
Onderwerp: Vechthonden bijten huisdieren
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:
1. Omroep Flevoland berichtte 13 januari jl. over een uiterst agressieve (vecht)hond, die een hond
van een Almeerse bijna doodbeet. Is dit voorval bekend bij het college? En zijn er meer van dit
type voorvallen bekend en gemeld bij de politie?
2. De CDA-fractie is ter ore gekomen dat de hond die het slachtoffer aanviel, mogelijk deel
uitmaakt van een groep die in Almere Poort vechthonden traint. Kan het college aangeven of er
signalen van illegale vechthondentrainingen of-wedstrijden zijn in Almere?
3. Vindt het college dat volwassenen, kinderen en dieren zich veilig in de buitenlucht moeten
kunnen bewegen? Zo ja, welke maatregelen zou het college willen treffen om deze voorvallen te
voorkomen?
4. Zou het college bij voorkomende gevallen meer willen handhaven / controleren?
5. Is dat een rol voor de politie of de dierenpolitie? Zo ja, is het college van mening dat de (dieren)
politie daartoe meer bevoegdheden zou moeten krijgen en / of meer capaciteit moeten hebben
om de bazen van de honden op te sporen?
6. Is het college bereid met de Stichting Dierennoodhulp Flevoland en andere betrokkenen in
overleg te treden met als doel om tot mogelijke oplossingen voor bovenstaande kwestie te
komen?
Toelichting:
Veilig opgroeien in Almere, dat is waar CDA-Almere voor staat. Onlangs is een hond van een Almeerse
door
een vechthond aangevallen en bijna doodgebeten, zo meldt Omroep Flevoland. Zie:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131499/almere-hond-ernstig-gewond-na-aanval-anderehond
Het CDA maakt zich extra zorgen over de veiligheid doordat er geluiden zijn dat hondeneigenaren
bewust vechthonden andere honden laten aanvallen. Dat past niet binnen een leefbare samenleving,
waar mens èn dier deel van uitmaken.
Ondertekening en naam,
De heer B. Malotaux (CDA)
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Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Vechthonden bijten
huisdieren
Geachte heer Malotaux,
Op 18 januari 2016 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over Vechthonden
bijten huisdieren. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
1. Omroep Flevoland berichtte 13 januari jl. over een uiterst agressieve
(vecht)hond, die een hond van een Almeerse bijna doodbeet. Is dit
voorval bekend bij het college? En zijn er meer van dit type voorvallen
bekend en gemeld bij de politie?
Ja, er zijn een aantal bijtincidenten bij de politie bekend. Dit betreft echter in de
meeste gevallen incidenten tussen huisdieren, waarbij geen sprake is van opzet en
geen zogenaamde “vechthonden” zijn betrokken. Opvallend is wel dat het vaak
grotere type honden zijn. Op verzoek van de politie is in 2015 vier maal een muilkorf
en/of aanlijngebod opgelegd na een bijtincident.
2. De CDA-fractie is ter ore gekomen dat de hond die het slachtoffer
aanviel, mogelijk deel uitmaakt van een groep die in Almere Poort
vechthonden traint. Kan het college aangeven of er signalen van illegale
vechthondentrainingen of-wedstrijden zijn in Almere?
Dergelijke signalen zijn bij ons en de politie niet bekend.
3. Vindt het college dat volwassenen, kinderen en dieren zich veilig in de
buitenlucht moeten kunnen bewegen? Zo ja, welke maatregelen zou het
college willen treffen om deze voorvallen te voorkomen?
Iedereen moet zich in Almere veilig kunnen bewegen. De verantwoordelijkheid voor
het gedrag van honden ligt hierbij in de eerste plaats bij de eigenaar. De gemeente
en politie hebben wel een rol, wanneer het handhaven van de APV aan de orde is.
Bijtincidenten zijn met maatregelen door de gemeente en politie nooit volledig te
voorkomen. De huidige werkwijze voldoet naar onze mening.
4.

Zou het college bij voorkomende gevallen meer willen handhaven /
controleren?
Ons college is voor het controleren en/of handhaven afhankelijk van ontvangen
aangiftes over bijtincidenten bij de politie. Na een opgelegd aanlijn- of
muilkorfgebod gaat de gemeente over tot handhaving hiervan.
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5. Is dat een rol voor de politie of de dierenpolitie? Zo ja, is het college van
mening dat de (dieren) politie daartoe meer bevoegdheden zou moeten
krijgen en / of meer capaciteit moeten hebben om de bazen van de
honden op te sporen?
De taak accenthouders Dier en Welzijn van politie Almere zijn allemaal agenten die
op straat werkzaam zijn. Zij houden zich tevens bezig met toezicht en opsporing van
strafbare feiten waarbij dieren betrokken zijn. Bij aangifte van bijtincidenten wordt
de hondengeleider van de politie ingeschakeld voor het opmaken van een rapport.
Het komt ook voor dat eigenaren na een bijtincident geen gegevens met elkaar
uitwisselen om zelf tot een oplossing te komen. De politie neemt dergelijke
meldingen altijd aan en legt ze ook vast. Er zijn geen signalen dat de bevoegdheden
of benodigde capaciteit tekort schieten.
6. Is het college bereid met de Stichting Dierennoodhulp Flevoland en
andere betrokkenen in overleg te treden met als doel om tot mogelijke
oplossingen voor bovenstaande kwestie te komen?
In de bij de politie bekende incidenten is geen vast (zorgelijk) patroon te ontdekken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
A.J. Grootoonk

de burgemeester,
F.M. Weerwind
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