
 
 

 
 
 
Art 34 vragen                                                                           21 augustus 2019  

 

N.a.v. het artikel in het Algemeen Dagblad van  5 augustus 2019,  

1. “Overheid wil meldpunt voor agressieve honden in iedere gemeente” 

 

En het nieuws bericht van 21 augustus jl. in het landelijk nieuws, 

2. “bijtincident in Rotterdam, Drie honden vallen Rotterdamse vrouw aan” 

1. AD. Meldpunt agressieve honden, 5 augustus 

Blaft de hond van de buurman aan een stuk door? Valt een hond je aan? Of is een agressieve 

hond niet aangelijnd? Meld het! Vier gemeenten hebben een meldpunt ingericht voor 

klachten over agressieve honden en hun baasjes. De regering wil dat iedere gemeente zo'n 

meldpunt krijgt. 

Een meldpunt voor agressieve honden bestaat al in de gemeenten Dordrecht, Deventer, 

Zutphen en Rotterdam. Inwoners die overlast ervaren van agressieve honden of hun baasjes, 

kunnen dat bij speciale handhavers melden. In Rotterdam zijn in het tweejarig bestaan van 

het meldpunt de meeste klachten binnen gekomen, zo'n zestig. 

2. Rotterdam ,21 augustus landelijk nieuws 

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie agressieve honden 

doodgeschoten in een woning aan de Hilledijk in Rotterdam. De dieren hadden een 44-jarige 

vrouw aangevallen en belemmerden de agenten vervolgens bij het verlenen van hulp. 

Vragen, 

1. Gaat het college gevolg geven aan de oproep van de landelijke overheid? 

2. Zijn er al stappen genomen om en speciale hondenmeldpunt in gang te zetten in 

Vlissingen? 

Als dat zo is: 

3. Wanneer kan het hondenmeldpunt actueel zijn in Vlissingen? 

4. Hoe gaat het college dit communiceren naar de burgers van Vlissingen Souburg en 

Ritthem? 

Coen van Dalen                                                                                                     
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aan de fractie van de ChristenUnie 
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
C.M. Luteijn Paul Krugerstraat 1 0118-487156
ONDERWERP
beantwoording art. 34 vragen RvO - meldpunt agressieve honden

Geachte fractie,

U hebt op 21 augustus 2019 vragen gesteld over de instelling van een meldpunt over agres-
sieve honden. Wij hebben onze antwoorden op uw vragen in deze brief opgenomen.

1. Gaat het college gevolg geven aan de oproep van de landelijke overheid?
antwoord: Ja, door het instellen van laagdrempelig meldpunt over agressieve honden
waarmee een betere analyse mogelijk is van de aard, omvang en de ernst van bijtincidenten.
N.a.v. de laatste raadsdebatten is de MijnGemeente App voor meldingen aangepast, zeer 
recent is ook de website nog verduidelijkt.

2. Zijn er al stappen genomen om en speciale hondenmeldpunt in gang te zetten in
Vlissingen?
antwoord: Ja, in het centrale gemeentelijke klachten- en meldingssysteem op de website en 
in de MijnGemeente App hebben wij een speciale categorie over gevaarlijke en bijtgrage 
honden aangemaakt. In de APV voor Vlissingen heeft de gemeenteraad hiervoor eerder al de 
artikelen 2.58 en 2.59 vastgesteld. De VNG heeft in de nieuwste informatie weergegeven in de 
ledenbrief van 14 augustus 2019 waarbij een update van de model-APV aan de gemeenten is 
gezonden. Daarin wordt onder andere een nieuwe tekst voorgesteld van artikel 2.59. Wij be-
studeren op dit moment de inhoud van de gehele ledenbrief. Wij zullen de gemeenteraad zo 
snel mogelijk een voorstel doen over de wijzigingsvoorstellen uit deze ledenbrief.

3. Wanneer kan het hondenmeldpunt actueel zijn in Vlissingen?
antwoord:  het hondenmeldpunt agressieve honden over klachten en incidenten is al 
operationeel via de gemeentelijke website en de MijnGemeente App.

4. Hoe gaat het college dit communiceren naar de burgers van Vlissingen, Souburg en
Ritthem?
antwoord: wij zullen de inwoners, naar aanleiding van uw vragen, via de homepage van de 
website en in de Blauw Geruite Kiel extra informeren.



Blad 2 behorend bij 1128061 / 1129091

Wij vertrouwen er op hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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