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Betreft: Stand van zaken bij vogelasiel De Paddestoel 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In de raadsvergadering van 11 juli 2016 heeft wethouder Van Dongen toegezegd de situatie bij 

vogelasiel De Paddestoel nader in beeld te brengen en u hierover te informeren. Daartoe is er in de 

afgelopen zomer met betrokkenen gesproken.  

 

Verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied van De Paddestoel betreft voornamelijk Den Helder, maar ook de gemeenten 

Hollands Kroon, Schagen en Texel maken (soms) gebruik van De Paddestoel. Ongeveer 75% van de 

dieren die binnen komen bij De Paddestoel komt uit Den Helder, de rest is afkomstig uit de andere 

gemeenten.   

 

Huisvesting 

De Paddestoel heeft met de gemeente Den Helder een gebruikersovereenkomst voor het pand aan 

de Jan Verfailleweg. De Paddestoel betaalt de gemeente alleen een vergoeding van €330,-- ter 

dekking van de eigenaarslasten OZB, verontreinigingsheffing en de premie opstalverzekering. De 

Paddestoel is zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud. Ook betaalt men zelf voor 

gas, water en elektriciteit.  

  

Personeel, cliënten en vrijwilligers 

Sinds een aantal maanden heeft De Paddestoel  twee personeelsleden (voor in totaal 52 uur per 

week) in dienst, zijn er drie cliënten in de dagopvang en zijn er 14 vrijwilligers. Voor één van de 

personeelsleden loopt het contract tot het einde van 2016. De Paddestoel geeft aan dit contract graag 

te willen verlengen omdat twee personeelsleden in hun ogen nodig zijn om alle werkzaamheden 

(inclusief het begeleiden van dagopvang-cliënten) te kunnen doen.  

 

Financiële situatie: begroting 2016 en 2017 

Voor 2016 krijgt het De Paddestoel de begroting rond, voor 2017 is er echter een verwacht tekort van 

€10.000,--. Dit komt met name omdat er begroot is voor twee personeelsleden en er rekening wordt 

gehouden met iets minder giften. De Paddestoel geeft aan graag structurele ondersteuning te willen 

van de gemeente om de structurele kosten voor het tweede personeelslid  te kunnen dekken.   

 

Toelichting financiële situatie: inkomsten 

De inkomsten bestaan grotendeels uit donaties, giften en de vergoeding voor de dagopvang van 

cliënten. Verder mag De Paddestoel facturen sturen voor de door de dierenambulance 

binnengebrachte dieren uit Hollands Kroon en Schagen. Op dit moment maakt De Paddestoel echter 

geen gebruik van deze mogelijkheid.  

 

Voor De Paddestoel is het lastig dat de inkomsten niet structureel zijn. Donaties en giften kunnen per 

jaar verschillen en de dagopvang van cliënten is afhankelijk van het aanbod van cliënten en hoe lang 

het passend is voor de desbetreffende cliënten om bij De Paddestoel de dagopvang te hebben.  

 

Tot slot is het ook lastig om bij gemeenten structurele financiële ondersteuning te verkrijgen. 

Gemeenten zijn terughoudend omdat vogelopvang gaan specifieke wettelijke gemeentelijke taak 

betreft. Andere vogelasielen, zoals De Bonte Piet in Midwoud, lopen hier ook tegen aan.  

 

Toelichting financiële situatie: uitgaven 

De meeste uitgaven zijn voor personeelskosten. Verder zijn de energiekosten hoog en behoeft het 

gebouw veel onderhoud. Er is sprake van achterstallig onderhoud en er is asbest in het pand, wat 

aanpassingen in het gebouw extra duur maakt.    
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De afgelopen tijd heeft De Paddestoel verschillende stappen ondernomen om haar vaste kosten 

omlaag te brengen. Met behulp van de gemeentelijke subsidie die in 2015 aan de dierenwelzijns-

organisaties (DWO) beschikbaar is gesteld zijn er zonnepanelen aangeschaft. Verder is De 

Paddestoel voornemens om in 2016 nog een nieuwe wasmachine en droger aan te schaffen die 

energiezuiniger zijn dan de huidige apparatuur. Dit wordt betaald uit de gemeentelijke subsidie die in 

2016 aan de DWO ter beschikking is gesteld. Tot slot wordt er onderzocht of het watergebruik beperkt 

kan worden door zelf water op te gaan vangen.  

 
 
Den Helder, 20 september 2016. 
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