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VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN DE STAD OOSTENDE 
. 

 
Betreft:  Zwerfkatten-begeleid in context met GAIA-score ! 
 

Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René zich te 
richten aan de stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal 
bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals door de Gemeenteraad bepaald. 

 
Motivatie, aanleiding en context : 
 
Onze burgerpartij PRO-Actief staat inmiddels bekent voor 'vooruitziend, anticiperend op verwachte ontwikkelingen'. 
Een PRO-Actief beleid wil de problemen vóór zijn. In deze context, willen wij ook voor het jaar 2022 verder werken. 
 

Half juni 2021 lanceerde GAIA een enquête, waarbij het dierenwelzijn per gemeente werden bepaald. De 
vragenlijst werd aldus vroegtijdig overgemaakt naar de steden en gemeentes. De afsluiting was de enquête 
werd voor december 2021 bepaald. De stad Oostende heeft de antwoorden digitaal doorgestuurd op 
10/12/2021. 
 
Door de gegeven antwoorden van de stad Oostende kon GAIA een score bepalen, waardoor Oostende met 
84,13 redelijk hoog scoorde. Deze hoge score geeft voor onze burgerpartij geenszins de realiteit weer. 
Onder meer omdat er pas 1 april 2022 een ambtenaar voor het team milieu, natuur, dieren worden 
aangesteld of aangeduid. Per definitie beschikte de stad Oostende bij het overmaken van vragen en 
antwoorden van de enquête NIET over een zwerfkattenbeleid. De verplichting van steden en gemeenten 
ten aanzien van zwerfkatten staat beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016.  
 
Ieder lokaal bestuur moet: 
 

➢  Een adequaat plan opstellen en uitvoeren voor de aanpak van overlast door zwerfkatten. 

➢  Een centraal meldpunt oprichten. 

➢  Vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en van beschutting voorzien. 
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PRO-Actief Oostende concludeert, dat laatst in de wettelijke bepaling “Besluit van de Vlaamse Regering 
van 5 februari 2016” door de stad Oostende onvoldoende en zelf geen rekening gehouden wordt. 
 
Sinds 01 april 2005 past de stad Oostende het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties 
(GAS) toe. De Stad kan nu zelf sanctionerend optreden wanneer reglementen of verordeningen worden 
overtreden. Een administratieve sancties zijn van toepassing op o.a.: voederen van dieren op het 
openbaar domein met brood of etensresten. 
 
Onze burgerpartij PRO-Actief Oostende concludeert aldus, dat het verbod op voederen van dieren op 
het openbaar domain van de stad Oostende, gezinds strookt met het Besluit van de Vlaamse Regering van 
5 februari 2016. Veel meer stellen wij, dat het tegenstrijdig werkt. De wettigheid van een verbod op 
voederen van dieren op het openbaar domain blijkt voor het minst onwettig te zijn.  
 
Concreet: vraagt de dienst milieu, natuur, dieren aan de Oostendenaars om bij het vangen van een 
zwerfkat, met het dier naar een dierenarts naar keuze te willen gaan. De kosten hiervoor worden door de 
Stad Oostende terugbetaald. Het stadsbestuur Oostende schuift de verplichting zoals in Besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 februari 2016 naar de Oostendenaars, en ontloopt aldus per definitie hun 
verantwoordelijkheid. 
  
Op vandaag 2 maart 2022 is de dienst milieu, natuur, dieren bemand meet één ambtenaar. Een ambtenaar 
deze de dienst werd slechts één maand werd toevertrouwd. Het spreekt vanzelf, dat de ambtenaar de 
knepen van het vak nog niet kent. Ook hier stelt onze burgerpartij vast, dat het stadsbestuur Oostende 
NIET over een zwerfkatten beleid beschikt. 
 
ONZE VRAGEN: 
 

➢ Welk antwoord werd aan de dierenrechtenorganisatie GAIA omtrent zwerfkatten beleid 
bezorgd? 
 

➢ Waarom werd met het antwoord tot op het laatste moment van de GAIA-enquête gewacht? 
 

➢ Is het stadsbestuur willens, naar de toekomst toe, het zwerfkatten-beleid grondig te wijzigen 
naar de noden van de toekomst? 
 

➢ Is het stadsbestuur willens te voldoen aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 
2016. Waarbij de vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en van beschutting voorzien. 
 

➢ Wil het stadsbestuur hun verantwoordelijkheid toekomstig zelf naleven zonder deze door te 
schuiven naar de Oostendenaars?  

 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


