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levende stad Aanwezig: Kristof Audcnacrt, burgemeester
Lieselotte Denolf; wnd. voorzitter
Paul Dieryckx, Elsie Desmet, Hans Blomme, Rita Dcwulf,
Joost Cuvelier; schepenen
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MILIEU - PAARDENMARKT 2019 - PROTOCOL TUSSEN
GAIA EN HET LOKAAL BESTUUR TORHOUT

Het college,

Gelet op het reglement Dierenwelzijn Paardenmarkt, goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 mei

Overwegende dat de jaarlijkse paardenmarkt doorgaat op 29 juni 2019; dat Gala vzw het welziir
van de aanwezige dieren komt controleren;

Overwegende dat het aangewezen is om in het kader van het goede verloop van de paardenmarkt
van Torhout met het oog op de naleving van het reglement, meer bepaald inzake het 'dierenwelzijn,
een goede samenwerking te realiseren tussen het lokaal bestuur, marktorganisatoren'en"^
verantwoordelijken, politie en andere officiële controlerende instanties enerzijds'en de aanwezic
waarnemers van GAIA vzw anderzijds;

Overwegende dat een goede samenwerking tussen de lokale overheidsinstanties en hun
aangestelden en waarnemers van Gaia vzw van cruciaal belang is om het objectief van een
diervriendelijke en dierveilige markt waar te maken;

BESLUIT:

Eni artikel - Goedkeuring wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst, tussen het Lokaal
Bestuur Torhout en Gaia vzw voor de paardenmarkt van het jaar" 2019.
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PROTOCOL PAARDENMARKT TORHOUT - 29 JUNI 2019

Tussen de ondergetekenden :
de stad TORHOUT, voor wie optreden dhr. K. AUDENAERT,
wnd. burgemeester, en dhr. T. VANDENBERGHE, Algemeen
directeur,
partij enerzijds,
en
de GAIA
partij anderzijds,

Het Lokaal Bestuur Torhout enerzijds en GAIA vzw anderzijds komen overeen wat volgt:

Overwegende dat:

het aangewezen is om in het kader van het goede verloop van de paardenmarkt van Torhout met
het oog op de naleving van het reglement, meer bepaald inzake het dierenwelzijn, een goede
samenwerking te realiseren tussen het lokaal bestuur, marktorganisatoren en -verantwoordelijken,
politie en andere officiële controlerende instanties enerzijds en de aanwezige waarnemers van
GAIA vzw anderzijds,

overwegende dat een goede samenwerking tussen de lokale overheidsinstanties en hun
aangestelden en waarnemers van GAIA vzw van cruciaal belang is om het objectief van een
diervriendelijke en dierveilige markt waar te maken,

I. verbindt het lokaal bestuur er zich toe om:

l. de waarnemers van GAIA toe te laten om de welzijnstoestand en de behandeling van en omgang
met de paarden na te gaan vanaf de aanvang van de markt en tijdens de marktactiviteiten (hierbij
inbegrepen het af- en opladen van de dieren op discrete en veilige wijze (voor zover dat
redelijkerwijs en praktisch mogelijk is)

2. gedurende de hele duur van de paardenmarkt is er politie aanwezig. Zij zullen mee instaan voor
de veiligheid van de waarnemers van GAIA.

3, het lokaal bestuur voorziet een overlegmoment met GAIA na de marktactiviteiten waarbij GAIA
verslag uitbrengt van zijn bevindingen, eventuele suggesties doet ter verbetering en het verloop
van de editie geëvalueerd wordt.

II. verbinden de waarnemers van GAIA er zich toe om:

l. eventuele gebreken, mistoestanden, schendingen van het marktreglement, mishandelingen van
de dieren, tekortkomingen, brutaal gedrag van handelaars, non-conformiteiten, gewonde dieren,
dieren met aandoeningen, die zij vaststellen, te melden aan de in 3. aangestelde, die onmiddellijk
de nodige maatregelen treft om de situatie onmiddellijk te verhelpen.

2. GAIA-waarnemers gedragen zich in hun waarnemende rol discreet, constructief, stellen zich niet
provocerend op, waarbij zij zich niet in de plaats van de officiële controlerende instanties stellen en
niet als zodanig optreden

3. GAIA voorziet een coördinator die fungeert als aanspreekpunt met de politie en officiële
controlerende instanties waarbij de coördinator hen kan verzoeken op te treden in geval van
vastgestelde problemen

4. waarnemers van GAIA delen eventuele vaststellingen van schendingen van het marktreglement
discreet mee aan de organisatie (0475328431), politiemensen en/of dierenartsen en andere
officiële controlerende instanties, indien de coördinator niet meteen kan reageren of bereikbaar is.

III. Het lokaal bestuur belegt voor en na de markt een evaluatieoverleg met het oog op eventuele
verbeteringen en bijsturingen met betrekking tot de eerstvolgende editie.



Opgemaakt te TORHOUT op 27 juni 2019, in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart één
exemplaar ontvangen te hebben.

De partij anderzijds,
Gala vzw
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