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Onderwerp Ongediertebestrijding door de gemeente.

E. J O C l i e m S

Afdeling Gebied en Wijkzaken

Geachte raadsleden,

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de bestrijding van ongedierte i.v.m. de
veranderende wetgeving.
Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te
beantwoorden:
Per 1 juli 201 5 gaat de wet bestrijding ongedierte in.
Alleen met licentie mag binnenshuis o.a. m stallen ratten/muizengif
gebruikt worden.
Vraag 1. Is het mogelijk dat de gemeente per 1 juli licentiehouder
wordt, om te voorkomen dat inwoners apart een licentie moeten kopen
met de nodige kosten?
Het is niet mogelijk dat gemeente al per 1 juli licentiehouder wordt. Daar is een
opleidingstraject voor nodig om medewerkers daarvoor op te leiden en regelmatig bij te
scholen om de licentie te behouden. In het verre verleden waren er medewerkers bij de
gemeente licentiehouder maar dat is verlopen. Dit is destijds besloten omdat die enkele keer
dat het nodig is, het goedkoper is om een bedrijf in te schakelen die de bestrijding voor zijn
rekening neemt. Zodoende wordt aan particulieren altijd aangeraden om in dit soort gevallen
een bedrijf in te schakelen.
Vraag 2. Kan er rattengif gekocht worden op de gemeentewerf?
Toelichting" verscheidene bezitters van oa. eenden en kippen hebben
het CDA gevraagd wat de gemeente mogelijk kan doen op grond van
de nieuwe wet. Vandaar de bovenstaande vragen.
Namens het CDA Teun Flens

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Om redenen zoals vernoemd bij vraag 1 is dat niet mogelijk. Alleen licentiehouders kunnen
dit gif kopen en mogen dit opslaan. Er is een landelijk registratie van aankoop en opslag van
deze middelen.
Particulieren hoeven dus niet een licentie aan te schaffen maar kunnen een bedrijf
inschakelen. Dan weten ze ook zeker dat het op een verantwoorde manier bestreden wordt.
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