Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2022
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Tom Deputter, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit,
David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van
Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef
Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez en Safia Marzouki, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, raadsleden

Overeenkomst voor samenwerking met het asiel “The Lucky Stars” in het kader
van het zwerfkattenproject, het plaatsen van de schuilhokken voor katten en
voor de algemene opvang van verloren en verdwaalde dieren.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/Rechtsgrond
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,
artikel 7, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27
december 2012.
De Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren.
De EU Verordening1/2005 aangaande bescherming van dieren tijdens het vervoer.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 05 februari 2016 ter identificatie en
registratie van katten.
Het KB van 27 april 2007 met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 voor de erkenning van
kwekerij, asiel pension, handelszaak.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot opheffing van het
koninklijk besluit van 03 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de
sterilisatie van huiskatten, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 05 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft
de sterilisatie van katten.

Relevante documenten
˗

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 23 december
2021 waarbij er principieel akkoord wordt gegaan met het verderzetten van de
samenwerking met dierenasiel The Lucky Stars voor een periode van 3 jaar, met een
aangepast werkingsbudget van 10.000 euro en met aangepaste tarieven voor de
behandeling van zwerfkatten door de dierenartsen en met de vraag aan de
administratie om een model van overeenkomst op te stellen om dit te formaliseren.
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˗
˗

Het voorstel van overeenkomst tot samenwerking dd° 14 januari 2022 van Dewolf
Dimitri, medewerker dienst Omgeving, met betrekking tot dit dossier.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 januari 2022,
waarbij principieel akkoord wordt gegaan met het voorstel van overeenkomst met de
vzw The Lucky Stars.

Feiten / context / motivering
In haar beslissing dd° 23 december 2021 ging het College van Burgemeester en Schepenen
principieel akkoord met het verderzetten van de samenwerking met het dierenasiel The
Lucky Stars voor een periode van drie jaar voor wat betreft :
˗ het zwerfkattenbeleid
˗ het plaatsen van de schuilhokken
˗ het werken met de voederpas
˗ de opvang van andere dieren
˗ het uitlezen van de chips.
Er werd ook beslist het werkingsbudget voor het dierenasiel The Lucky Stars aan te passen
(10.000 euro) en de tarieven voor de behandeling van zwerfkatten door de dierenartsen te
verhogen. Daarnaast werd de vraag gesteld om een model van overeenkomst op te stellen
om dit alles te formaliseren.
Door de dienst Omgeving werd op 14 januari 2022 een voorstel van overeenkomst
opgemaakt.
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 31 januari 2022 om het
voorstel van overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De overeenkomst inzake samenwerking met het dierenasiel The Lucky Stars wordt
goedgekeurd zoals opgenomen als bijlage.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
Voor eensluidend uittreksel:
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