Gemeentelijk reglement ter bestrijding van overlast door
katten
Hoofdstuk 1 Definities
Artikel 1:
 Zwerfkat: Een zwerfkat is een kat die verblijft in de omgeving van mensen van wie ze vrijwillig
of niet, een deel van haar voeding krijgt. De kat blijft baas over haar verplaatsingen en over
haar voortplanting, heeft geen eigenaar meer en bevindt zich over het algemeen in
plantsoenen en op braakliggende gronden in de gemeente.
 Huiskat: Een gedomesticeerde kat of huiskat is een kat die de woning en/of eigendom van haar
eigenaar(s) deelt en waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, met name beheerst de eigenaar
de voortplanting en de bewegingen van deze kat en wordt ze eveneens door de eigenaar
gevoed.
 Gezin: Onder gezin wordt verstaan een huishouden bestaande uit één of meerdere personen
die op hetzelfde adres in de bevolkingsregisters van de stad Mesen ingeschreven zijn.

Hoofdstuk 2 Zwerfkatten
Artikel 2:
Het stadsbestuur stelt, overeenkomstig de in dit reglement bepaalde procedure, een project in ter
beheersing van zwerfkatten. Binnen de grenzen van het op het budget voorziene krediet wordt een
overeenkomst afgesloten met een dierenarts die te kennen geeft aan het project te willen
meewerken. De overeenkomst wordt opgesteld overeenkomstig de voorwaarden en de werkwijze
zoals bepaald in dit reglement.
Artikel 3:
Het stadsbestuur verzamelt de meldingen van overlast door zwerfkatten, gaat na waar en in welke
mate de overlast zich voor doet en laat de zwerfkatten er vangen. De zwerfkatten worden ter
beschikking gesteld van een aan het project meewerkende dierenarts. In de mate van het
mogelijke gaat het stadsbestuur na of het desgevallend een huiskat is aan de hand van uitwendige
kenmerken zoals een tatoeage, een halsband, een medaille of een inwendig kenmerk zoals een
elektronische chip. Het is hierbij verboden huiskatten aan de in dit hoofdstuk voorziene procedure
te onderwerpen.
Artikel 4:
Bij de overhandiging van de zwerfkat aan de dierenarts moet een attest ingevuld worden door de
medewerker van het stadsbestuur die de kat is gaan ophalen en door de toezichthoudende
ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van dit project.
Artikel 5:
De dierenarts onderzoekt de overhandigde kat en gaat haar gezondheidstoestand na. De
dierenarts controleert tevens of de kat desgevallend al behandeld is geworden. In geval de
zwerfkat nog niet onvruchtbaar gemaakt is, voert hij de sterilisatie of de castratie uit. In geval de
gezondheidstoestand van het dier dermate is dat deze ingreep onverantwoord zou zijn, gaat de
dierenarts over tot euthanasie.
Artikel 6:
Na de behandeling wordt de zwerfkat terug overhandigd aan de diensten van het stadsbestuur die
de kat terugplaatsen waar ze werd aangetroffen.
Artikel 7:
De kosten worden vergoed door het stadsbestuur overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald
in de overeenkomst met de meewerkende dierenarts.

Hoofdstuk 3 Maatregelen met betrekking tot huiskatten
Artikel 8:
Aan de eigenaar van een huiskat wordt door het stadsbestuur aan de hand van een waardebon
een subsidie toegekend voor het onvruchtbaar maken van het betrokken dier, overeenkomstig de
voorwaarden en de werkwijze zoals bepaald is in dit reglement.
Artikel 9:
De eigenaar van een huiskat die zijn dier onvruchtbaar wenst te maken haalt bij de hiertoe
aangestelde dienst van het stadsbestuur een waardebon af, hetzij voor het uitvoeren van een
sterilisatie hetzij voor het uitvoeren van een castratie. De waarde van de waardebon wordt bepaald
op 10,00 EUR voor het uitvoeren van een castratie en 20,00 EUR voor het uitvoeren van een
sterilisatie.
Artikel 10:
De eigenaar heeft bij het uitvoeren van de ingreep de waardebon af aan de dierenarts die
vervolgens de waardebon indient bij het stadsbestuur en waarna de subsidie rechtstreeks
uitbetaald wordt aan de dierenarts.
Deze subsidie is een financiële tussenkomst in het totaal van de kosten voor de ingreep die
rechtstreeks tussen de eigenaar en de dierenarts geregeld moet worden. Het stadsbestuur komt
niet tussen in en draagt geen verantwoordelijkheid voor de afspraken gemaakt tussen eigenaar en
dierenarts.
Artikel 11:
Binnen het op het budget voorzien krediet wordt per gezin slechts één waardebon toegekend per
dienstjaar. De waardebons worden uitgegeven op naam en zijn maximum geldig gedurende een
periode van drie maanden na de afgifte ervan. De waardebons kunnen afgegeven worden bij een
dierenarts naar keuze die aan het stadsbestuur heeft aangegeven te zullen meewerken aan het
project.
Artikel 12:
Bij afgifte van de waardebon door de dierenarts aan het stadsbestuur wordt een verklaring
gevoegd ter bevestiging van de uitgevoerde ingreep, samen met het attest zoals omschreven in dit
reglement. De dierenarts houdt een bestand bij van de eigenaars die zich hebben aangemeld en
van de uitwendige kenmerken van hun kat.
Artikel 13:
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het vaststellen van vorm en inhoud
van de waardebon en wordt gemachtigd de subsidie toe te kennen en uit te betalen op basis van
dit reglement.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 14:
Misbruiken zullen aanleiding geven tot rechtsvervolging. Bij vaststelling van misbruik dient de
betrokkene zelf in te staan voor alle schade en alle kosten en verliest de waardebon zijn waarde.
Artikel 15:
Betwistingen over de toepassing van dit reglement worden door het College van Burgemeester en
Schepenen beslecht.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2021.
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