
 

 

 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Aanstellen Rattenvanger van Veldhoven 

Datum 10 november 2020 

Ingediend door CDA, VVD, GBV, VSA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024 

Programma 2.1.7. Volksgezondheid en milieu 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,  

 

kennis genomen hebbend van het feit dat: 

 Er een aanhoudende stroom klachten is met betrekking tot de overlast van ratten op 

diverse plaatsen in Veldhoven zowel bij de gemeente als op social media; 

 De maatschappelijke onrust daarover en de gezondheidsrisico’s daarvan aanzienlijk 
zijn; 

 Het een consequentie is van de huidige (gewenste) inrichting van het openbaar 

gebied. Een natuurlijke habitat met wadi’s en biodiversiteit; 
 Het college in de begroting geen doelstelling heeft opgenomen om rattenoverlast te 

bestrijden; 

 Er in de communicatie over overlast door de gemeente in eerste instantie steeds op 

de eigen verantwoordelijkheid en nauwelijks op de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt gewezen; 

 

overwegende dat: 

 Het in het kader van de volksgezondheid en veiligheid in het algemeen belang is om  

plaagdieren (o.a. ratten) te bestrijden, ook op particulier terrein; 

 Bij bestrijding op particulier terrein soms ook ondersteuning wenselijk kan zijn, 

bijvoorbeeld via voorlichting; 

 

verzoekt het college: 

1. De aanpak van de plaagdierenbestrijding in het komende jaar verder te 

optimaliseren; 

2. Daarbij het algemeen belang van volksgezondheid en veiligheid voorop te blijven 

stellen; 

3. Het aanstellen van een permanente plaagdierbestrijder te overwegen dan wel de 

samenwerking met professionele bestrijders te intensiveren; 

4. Ten tijde van de Kadernota 2022 de raad te informeren over de situatie betreffende 

de rattenproblematiek en (indien nodig) met aanvullende maatregelen te komen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 27 stemmen – AANGENOMEN  

Voor 22 stemmen (VVD, GBV, PvdA, VSA, D66, CDAm Lokaal Liberaal) 

Tegen 5 stemmen (Senioren Veldhoven, BPV) 
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