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AMENDEMENT art. 34
RvO
Raadsvoorstel Begroting 2021. Dekkingsplan begroting 2021
Onderwerp: Rattenbestrijding ad € 18.750,00
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 10 november 2020
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De begroting als volgt aan te passen:
1. De bezuiniging op rattenbestrijding te schrappen uit het dekkingsvoorstel.
Toelichting:
Als drager van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (Leptospirose waaronder ziekte van
Weil, paratyphus, modderkoorts e.d.) Het blijft belangrijk om alert te zijn op ziekten die door wilde knaagdieren worden
overgedragen omdat er een toename van deze ziekten is geconstateerd. Er loopt een onderzoek naar factoren die
bijdragen aan deze toename. Dat blijkt uit de Staat van Zoönosen van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA).
Volgens het RIVM wordt de stijging mede veroorzaakt door de zachte, korte winter van de laatste jaren waardoor meer
ratten de winter hebben overleefd. Wij vinden het dan ook onterecht dat onze inwoners nu bestempeld worden als
“vervuiler”.
Het bestrijden van ratten is een taak voor professionals geworden. Sinds 2014 is er voor particulieren een verbod op het
gebruik van vergif om ratten te bestrijden. De verdelging van ratten is daarmee in complexiteit toe genomen.
Bescherming van de volksgezondheid is bij uitstek een taak van de gemeente en mogen we niet zomaar over laten aan de
willekeur individuele inwoner. De kosten voor verdelging vormen een drempel om al dan niet een melding te doen.
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Ondertekening en naam: De volgende partijen willen dit amendement mee indienen. Om praktische redenen, in het kader
van dit corona tijdperk, hebben ze geen handtekening geplaatst, maar ondersteunen ze op deze manier dit amendement.
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