Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
Onderwerp:
Verzorging hertenkamp
Laren, 27 januari 2020
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hierna volgende
vragen, ter mondelinge beantwoording in de raad van 29 januari 2020.
Inleiding:
De herten in het hertenkamp zijn sinds mensenheugenis altijd persoonlijk verzorgd
geweest door een vaste ambtenaar van de buitendienst van de gemeente Laren.
De laatste verzorger heeft dit ongeveer 18 jaar gedaan en diens voorganger zo’n zelfde
periode. Door deze langdurige relatie werd niet alleen de expertise veilig gesteld die er
nodig is rondom verzorging van herten en beheer van het hertenkamp, maar ook de
liefde en toewijding. Er was één persoon direct verantwoordelijk voor het welzijn van
de dieren, met het hertenkamp in zijn wijk, zodat ook ‘tussendoor’ vaak werd gekeken of
alles in orde was en er veel extra’s werd gedaan ‘tussen de bedrijven door’. Zoals vuil en
plastic weghalen, extra bakken verschonen, signaleren of alle beesten in orde waren,
brandnetels uit gras halen, helpen bij bevallingen, etc. etc.
In 2019 is uit bezuinigingsoverwegingen echter besloten het beheer en de verzorging
van de herten uit te besteden aan de Tomingroep. Hiermee is bovenstaande persoonlijke
verzorging niet meer mogelijk, des te meer daar puur op afgesproken tijden en op
schema wordt gewerkt. En mede omdat de Tomingroep ook niet meer verder in dit deel
van Laren werkzaamheden uitvoert, blijft het daarbij.
Nu al blijkt dat het onderhoud ver onder de maat is en dat baart onze grote zorgen. Zo
hebben de dieren al eens dagen geen eten gekregen, wordt er zeer matig
schoongemaakt, ligt er met regelmaat plastic, worden de waterbakken volgens schema
maar 1 maal in de week op vrijdag (matig) schoongemaakt en gevuld, is er geen toezicht
tussendoor, etc. etc. Kortom: wij maken ons ernstige zorgen om de gezondheid van onze
herten en houden onze hart vast voor het voorjaar wanneer de kalfjes worden geboren.
De voormalig hertenverzorger heeft dit al een aantal malen aangekaart bij de BEL en
springt nu nog belangeloos en uit liefde voor de dieren in als hij dit soort dingen ziet,
maar heeft terecht aangegeven dit niet te kunnen blijven doen. Ook heeft hij nu al tot
drie keer een lijst ingeleverd over wat de verzorging allemaal zou moeten inhouden,
terwijl de Tomingroep de opdracht had gekregen dat er alleen gevoerd moest worden
en dat al het andere niet in de opdracht zit, tenzij er meer wordt betaald. De regie over
het niveau van de hertenverzorging wordt nu gevoerd door ambtenaren achter een
bureau die de dieren niet kennen en de uitvoering door mensen zonder het benodigde
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expertiseniveau. Dit terwijl het zo goed was geregeld. Concreet hebben we daarom de
volgende vragen:
1. Bent u bekend met al deze constateringen en het feit dat zorgen hierover in
interne BEL-vergaderingen al een aantal keren aan de orde zijn gesteld?
2. Is u bekend dat de Tomingroep slechts werkt van 8 tot 4 en daarna niet meer
bereikbaar is?
3. Is u bekend dat, indien men uitgaat van een goede verzorging, het prijskaartje nu
fors omhoog gaat en dat er van de bedachte bezuinigingen niets overblijft? Kunt
u aangeven wat het financiële verschil is tussen oude/nieuwe verzorging?
4. Is u bekend dat er niets is afgesproken t.a.v. calamiteiten?
5. Welk toezicht en eventuele diergeneeskundige begeleiding is er geregeld
rondom de geboorten die ongetwijfeld in het voorjaar zullen plaatsvinden?
Welke expertise en ervaring is er bij de Tomingroep aanwezig op dit gebied? Bij
onze eigen buitendienst is deze expertise in ruime mate aanwezig.
6. Volgende maand moeten er 14 bokjes uit. Dat moet met beleid gebeuren. De
expertise hiervoor was en is bij onze eigen buitendienst aanwezig. Op welke
expertise kunnen de dieren nu rekenen? Naar verluidt kan de Tomingroep die
expertise niet leveren.
Wij zijn van mening dat op de verzorging van levende have niet mag worden bezuinigd,
zoals we al eerder hebben aangegeven. Wij maken ons grote zorgen over het welzijn van
onze herten in de hertenkamp en vragen het college dan ook met klem om met de
voormalig hertenbeheerder contact op te nemen en daarnaast deze uitbesteding zo snel
mogelijk terug te draaien, zodat onze dieren weer de verzorging krijgen die ze nu
onthouden wordt, maar wel verdienen.
Fractie Liberaal Laren
Jacqueline Timmerman
Fractie Larens Behoud
Karel Loeff
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