Publieke raadpleging onder de inwoners van de
Bommelerwaard over het dierenasiel
6 december 2019

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

Samenvatting

3

1. Resultaten

4

Dierenasiel

4

2. Onderzoeksverantwoording

9

Methodiek

9

Leeswijzer

9

3. TipBommelerwaard

10

Toponderzoek

11

2

Samenvatting
Op vraag "1 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het betalen van de huisvesting van het
dierenasiel in Bruchem?" antwoordt 47% van de respondenten: "De gemeente".
Op vraag "2 Als er in Bommelerwaard een nieuw dierenasiel komt, zou u daar financieel aan willen
bijdragen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Ja, een eenmalige bijdrage".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBommelerwaard, waarbij 299 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Dierenasiel
Ook Bommelerwaard heeft een dierenasiel. Het dierenasiel is een stichting om zwerfhonden
en zwerfkatten op te vangen uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Behalve
zwerfhonden en -katten vangt het asiel ook 'afstandsdieren' op. Afgelopen maand heeft het
dierenasiel opnieuw aandacht gevraagd voor de beroerde huisvesting. De houten kozijnen
hebben hun beste tijd gehad, de beplating laat los en er zitten scheuren in de beplating. Ook
zijn de hondenverblijven in de zomer bloedheet en in de winter ijskoud. Hiervoor is echter
geld nodig.

1 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het betalen van
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Op vraag "1 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het betalen van de huisvesting van het
dierenasiel in Bruchem?" antwoordt 47% van de respondenten: "De gemeente".

Andere partij, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de Rotary of Lions nu eens een mooie actie opzetten? Of de middenstand? Denk dat het
geld er dan wel komt, en dan kunnen beide gemeentes nog wat bijdragen. Ook de
vergunning makkelijker afgeven dan normaal zou erg helpen.
Basis van Gemeente plus geld van inwoners
Beheer van het asiel, maar kan dit niet zonder sponsorgelden of gemeentelijke bijdrage
Beide gemeentes. Zo'n opvang zul je in je regio moeten bieden. Samen optrekken hierin.
Combinatie van
De 3 hierboven samen
De bezitters van dieren want zij dumpen ze ook
De honden belasting schenken aan het asiel
De oprichters
De stichting zelf
Een combi, gemeente Maasdriel en Bommelerwaard, proberen subsidie te krijgen (uit n
landelijke pot) en giftenacties
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Er word toch hondenbelastting betaalt
Gemeente, Inwoners en asiel tezamen.
Gezamenlijk
Ik denk een combinatie van dierenasiel/sponsors en gemeente
Ik vind het een gezamenlijke verantwoorrelijkheid van gemeentw, asiel en bedrijfsleven
Mensen die van hun huisdier af willen
Probeer sponsoren te vinden zoals bij verenigingen
Regionaal denken. Er zijn ook een asiels in Tiel, Leerdam en Den Bosch. Asiel wordt qua
honden nu al jaren opgevuld met dieren uit het buitenland. Die paar honden en (meer)
katten kunnen m.i. prima in een asiel iets verder weg worden geplaatst. Natuurlijk horen
gemeenten daar dan voor te betalen.
Sponsoring en de overheid
Stichting dierenopvang Bommelerwaard
Stichtingen
Zowel beide gemeenten als bewoners

Toelichting
De
gemeente

•
•
•
•

Het
dierenasiel

•
•

•

•
•

En eens even heel kritisch kijken naar de offerte die nu 700k bedraagt??? Lijkt
me wel heel erg hoog!
Gemeentes hebben zorgplicht
Gezamenlijk dierenasiel en de gemeente.
Potje hondenbelasting ! ( ook katten belasting )
Is die discussie ook opgelost.
Het asiel is zelf begonnen en niet de gemeente. Het zou wel goed zijn als beide
gemeenten in de Bommelerwaard structureel een bijdrage zouden leveren
Het dierassiel is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk. Maar wel dat er gelden
binnenkomen. Bijdragen gemeentes aanvragen. Luctieve acties uitzetten.
Dieren die binnenkomen van personen die er niet meer voor kunnen zorgen
moeten wel finacieel verantwoordelikk blijven. Al met al geen gemakkelijke
opgave.
Het dierenasiel is een stichting (privaat) en daarmee zelf verantwoordelijk voor
de huisvesting en het financieel beleid. De gemeente zou als belanghebbende
stakeholder een handreiking kunnen doen om de stichting verder te helpen,
maar dat moet geen gewoonte worden. Als het asiel de broek zelf niet op kan
houden dan is het beter om eerst eens te kijken naar het financiele beleid van
de stichting en het functioneren van het bestuur. Wanneer beiden op orde zijn,
kan men zich afvragen of een asiel in de Bommelerwaard wel levensvatbaar is.
Wanneer beiden niet op orde zijn, zal de stichting eerst eens bij zichzelf te rade
moeten gaan voordat bij de gemeente wordt aangeklopt voor een financiele
tegemoetkoming.
In samenwerking met de gemeente Zaltbommel.
Vreemd dat er dieren uit het buitenland geïmporteerd worden om hier een
herplaatsing te krijgen. En als je dan een boerderij hebt waarbij de sloten vrij
toegankelijk zijn, kom je niet in aanmerking voor een hond uit het asiel.
WAANZIN TEN TOP.
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Andere
partij,
namelijk:

•

•
•

Weet niet

•

De geschatte 7 ton aan renovatiekosten zijn absurd hoog, en waarschijnlijk kan
er een prima accommodatie neergezet worden voor heel veel minder geld.
Naar mijn mening is het niet meer dan logisch dat de gemeente hiervoor een
subsidie zal geven. Daarnaast zou het ook terecht zijn de inwoners van de
Bommelerwaard mee te laten betalen, al is het in de vorm van
vrijwilligerswerk. Probeer hier dan ook vooral een maatschappelijke taak van te
maken! daarnaast zal het asiel zich moeten richten tot sponsors. Het
dierenasiel is gevestigd vlak naast de A2, wellicht dat hierdoor sponsors eerder
geneigd zijn materialen af te staan in combinatie met een sponsor bord.
Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid hier belangrijk is. Voor de
gemeente en voor de inwoners is het belangrijk dat er een asiel is en zij
moeten dus samen met het asiel de verantwoordelijkheid dragen.
In plaats van honden uit andere landen te halen het beschikbare geld
gebruiken voor onderhoud en dieren die al in nl zijn
Denk dat de gemeente best een bijdrage mag leveren. Maar uiteindelijk zullen
mensen die een dierenasiel belangrijk vinden ook hun bijdrage moeten
leveren.
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Het bestuur heeft de afgelopen jaren gewerkt aan plannen voor nieuwbouw. In totaal is daar
ruim zeven ton voor nodig.

2 Als er in Bommelerwaard een nieuw dierenasiel komt, zou
u daar financieel aan willen bijdragen?
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Op vraag "2 Als er in Bommelerwaard een nieuw dierenasiel komt, zou u daar financieel aan willen
bijdragen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Ja, een eenmalige bijdrage".

Toelichting
Ja, een
eenmalige
bijdrage

•
•
•
•
•

Als de gemeente Zaltbommel ook een deel betaald.
Collecte of ludieke actie , braderie oid
De gemeente heft belasting. Daarvan moet een gedeelte structureel worden
besteedt aan de opvang en verzorging van huisdieren en/of dieren in nood.
Ik heb veel respect voor de vrijwilligers!
Laat beide gemeenten een push geven tot investering de rest komt dan
vanzelf
Vrijwilligerswerk volstaat ook!

Ja, een
structurele
bijdrage

•
•

Ik draag al jaren bij aan het realiseren van de nieuwbouw d.m.v. donaties.
Zoals bovengenoemd is het belangrijk om een sponsor te vinden. 7 ton voor
een nieuwbouw is wel erg overdreven veel.

Nee,
helemaal niet

•
•

Betaal al hondenbelasting
Bommelerwaard inwoners verantwoordelijk. .., voor goed bestuur
Herstel of reparaties, maatschappelijk werk..taakstraf jongens, of
gepensioneerden die graag nog iets doen vrijwillig (ook antwoord bij vorige
vraag
Gemeente en daar betalen wij dan allemaal aan mee.
Ik betaal al hondenbelasting waarvan ik nooit iets terug zie - dat zou bv
hiervoo rmooi aangewend kunnen worden
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n pand 7 ton moet kosten. Bovendien hoeft
er van mij geen asiel te zijn. Woon op een boerderij en heb zelf al genoeg
aanloop van katten.

•
•
•
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•
•

•

Weet niet

•
•
•

Is de hondenbelasting voor.
Naar mijn mening is het dierenasiel in Bruchem overbodig. Er zijn
tegenwoordig minder zwerfdieren en afstandsdieren. De huidige asiels
worden meestal gevuld door honden uit het buitenland. Ook zijn de mensen
tegenwoordig meer mobiel en kunnen dus ook naar den Bosch, Tiel of een
andere plaats wat verder weg.
Volgens mij is er geld zat en ik betaal al genoeg hondenbelasting voor
ontzettend weinig voorzieningen.
Ik weet te weinig van deze problematiek af. Crowd funding is misschien een
idee
Momenteel heb ik er de financiële middelen niet voor, mocht dat wel zo zijn
zou ik best bereid zijn een eenmalige bijdrage te leveren
Zie bij 6. Wil best zelf ook bijdragen en heb al vaker hondjes nachtje in huis
gehad om volgende dag thuis of naar asiel te brengen. Het hebben van een
lokaal asiel lijkt mij geen doel op zich.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipBommelerwaard
Kontakt Mediapartners
Dierenasiel
26 november 2019 tot 05 december 2019
299
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
6 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 26 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 3 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipBommelerwaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Bommelerwaard
vergroten. Via het panel TipBommelerwaard kunnen alle inwoners van Zaltbommel en Maasdriel hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbommelerwaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBommelerwaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBommelerwaard maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zaltbommel en Maasdriel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Asbest’, ‘Parkeren’ en ‘Windenergie’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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