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Onderwerp  Bekostiging Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden    

 
 
 
 

Geacht college, 

 

 

De dierenambulance biedt 365 dagen per jaar hulp aan dieren in nood in Leiden, Leiderdorp, 

Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, 

Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Zij bieden eerste hulp en vervoer aan zieke, 

gewonde en ontheemde huisdieren en in het wild levende dieren. Het vogelasiel is een 

gespecialiseerde opvang voor zieke en gewonde, in het wild levende, inheemse vogels. Vogels 

worden verzorgd totdat ze weer kunnen worden uitgezet in de natuur. Daarmee is de Stichting ter 

ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden een belangrijke organisatie 

voor het welzijn van dieren in de stad. Daarnaast voert de Dierenambulance hiermee voor onze 

gemeentes een wettelijke taak uit. In deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de kwetsbare 

financiële situatie van de stichting.  

 

Het bestaan van de stichting is kwetsbaar omdat zij financieel afhankelijk  zijn van incidentele 

inkomsten, zoals legaten. Om die reden vraagt de stichting de gemeenten die de 

Dierenambulance bedient een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner. Als alle gemeenten 

daartoe bereid zijn, zou daarmee ca. 40% van de jaarlijkse € 210.000,= aan uitgaven van de 

stichting gedekt worden. Het resterende bedrag verwacht de stichting uit donaties, giften, 

ritvergoedingen en acties binnen te halen.  

 

De afgelopen jaren bekostigden Voorschoten en Leiden de stichting structureel. Incidenteel heeft 

de stichting de afgelopen jaren bijdragen ontvangen van Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Het 

college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude heeft het afgelopen jaar besloten om 

met ingang van 2022 ook een bijdrage van € 0,25 per inwoner te verschaffen.  
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Graag wil ik u vragen of ook uw gemeente bereid is te besluiten om vanaf dit jaar de Stichting ter 

ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden financieel te ondersteunen met 

0,25 cent per inwoner. Zo zorgen we samen dat de dieren in de regio die dit nodig hebben goed 

worden vervoerd en verzorgd. Ik ben benieuwd naar uw reactie. 

 

 

Met collegiale groet, 

 

 

 

 

A.M. North 

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën 


