
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De rattenvanger van Meierijstad 

 

De raad van de gemeente Meierijstad bijeen in vergadering op 27 februari 2019, 

 

Constaterende dat: 

 het aantal ratten in Nederland zorgwekkend toeneemt;  

 ook in Meierijstad steeds meer klachten komen over ratten;  

 de rat de oorzaak is van de verspreiding van diverse ziekten;  

 de Ziekte van Weil (Leptospirose) in Nederland volgens de gegevens van het RIVM sinds 2014 

schrikbarend toeneemt; 

 naast de bruine rat ook de zwarte rat Meierijstad heeft bereikt (zie www.zwarterat.eu); 

 de zwarte rat veel lastiger te bestrijden is dan de bruine rat;  

 het gebruik van rodenticiden ter bestrijding door wetgeving sterk aan banden is gelegd. 

 

Overwegende dat: 

 het voorkomen en/of bestrijden van een rattenplaag als een zorgplicht van de gemeente kan 

worden gezien in het kader van de Wet op de Publieke Gezondheid;  

 het van groot belang is dat burgers en de gemeente samen optrekken om de ratten te 

bestrijden; 

 de gemeente een actievere rol moet spelen in de rattenbestrijding in Meierijstad. 

 

Verzoekt het college om: 

1. Voor 30 juni 2019 een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan de actieve rol 

in de rattenbestrijding in de gemeente Meierijstad; 

2. Voor 30 juni 2019 een communicatieplan op te stellen waarin uitgewerkt staat hoe de 

gemeente gaat communiceren richting burgers en bedrijven in Meierijstad over maatregelen 

om ratten rondom het huis of bedrijf te voorkomen; 

3. Aan te sluiten bij de Projectgroep Zwarte Rat en gebruik te maken van de daar opgedane en 

nog in ontwikkeling zijnde kennis en methodes om ratten te bestrijden. 

4. Budget hiervoor binnen de post Gezondheid vrij te maken. Is dit budget ontoereikend, dan 

volgt een voorstel van het college richting de gemeenteraad.    

En gaat over tot de orde van de dag. 
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