
 
Vragen ex. artikel 40 RvO over Dierenasiel Louterbloemen 

 

Aan het college van B&W van de gemeente Dordrecht 

 

Dordrecht, 11 mei 2021 

 

Geacht college, 

 

De afgelopen week zijn er bij ons verontrustende berichten langs gekomen over de financiële situatie 

bij Dierenasiel Louterbloemen. Het dierenasiel vervult een belangrijke wettelijke taak voor zes 

gemeenten, waaronder Dordrecht, op het gebied van dierenwelzijn. De crisis heeft echter ook voor 

hen een grote impact. De inkomsten voor het asiel zijn voor een groot deel weggevallen. Nu het 

einde van de crisis voorzichtig op de horizon lijkt te komen, is de verwachting dat de kosten voor het 

asielgedeelte weer toe zullen nemen, terwijl de inkomsten uit het pensiongedeelte niet met dezelfde 

snelheid zullen stijgen. Daarnaast heeft het asiel net een verbouwing achter de rug, waar 

vanzelfsprekend nog enkele onvoorziene kosten naar boven zijn gekomen. Het dierenasiel doet er 

zelf alles aan om inkomsten te genereren, zowel incidenteel als structureel. Zo worden er fondsen 

aangeschreven, kredietaanvragen ingediend en kostenbesparende maatregelen genomen. De 

onzekerheid over de financiële situatie en het belang van het Dierenasiel Louterbloemen voor de 

gemeente en het dierenwelzijn, nopen ons tot het stellen van vragen ex. artikel 40 RvO. 

 

Omdat het asiel zoals gezegd een belangrijke wettelijke taak voor de Dordrecht en de overige vijf 

gemeenten vervult, is het ook in het belang van deze zes gemeenten dat het asiel financieel gezond 

blijft. Met deze overwegingen hebben wij de volgende vragen. 

 

1. Is het college, alleen of samen met de andere gemeenten, structureel of in ieder geval op dit 

moment, op de hoogte van de financiële situatie van het Dierenasiel Louterbloemen? 

2. Is er bij het college bekend of het Dierenasiel Louterbloemen enige vorm van coronasteun, 

dan wel compensatie voor inkomstenderving, heeft ontvangen of momenteel ontvangt? 

3. Is het college voornemens om op korte termijn, alleen of samen met de andere gemeenten, 

in overleg te treden met Dierenasiel Louterbloemen over de huidige financiële situatie en/of 

eventuele steun- of compensatiemaatregelen? 

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

 

Chris van Benschop 


