Raadsvergadering van 12 februari 2001

Agendapunt: 12

Onderwerp: Bijdrage in kosten Zorg- en Medisch Centrum
Aan de gemeenteraad,

Zoals uw raad bekend is, wordt voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van een Zorg- en Medisch Centrum, waarin
ruimte wordt geboden aan de uitoefening van een aantal praktijken op het terrein van de gezondheidszorg, waaronder de
huisartsenpraktijk. Naast het bieden van ruimten voor de diverse praktijken is het de bedoeling in dit centrum
ruimte te bieden voor dag en nachtopvang van personen, die daarvoor gezien hun leeftijd of gezondheid in aanmerking komen.
Met dit laatste wordt een voorziening gecreëerd, die helpt te voorkomen, dat inwoners van Schiermonnikoog in de laatste fase
van hun leven naar de vaste wal moeten verhuizen. Dit laatste betekent echter niet, dat deze voorziening in alle gevallen kan
voorkomen, dat mensen in een instelling op de vaste wal moeten worden opgenomen. Er kunnen zich altijd ernstige gevallen
voordoen, waarbij dit onvermijdelijk is.
Bij dit project zijn behalve een aantal plaatselijke instanties en personen de Thuiszorg Het Friese Land, Sionsberg/Talmabuis
en Zorgverzekeraar De Friesland en de gemeente Schiermonnikoog betrokken.
Het project verkeert in een afrondend stadium. De benodigde inhoudelijke zorg is in beeld ..gebracht en het daarvoor
benodigde budget is beschikbaar in de vorm van een structureel bedrag van f 400.000,- per jaar als aanvulling op de reguliere
bekostiging voor deze voorziening. De zorg wordt daadwerkelijk verleend vanaf 1 januari 2001, zij het bij de betreffende
mensen thuis, zolang de accommodatie nog niet beschikbaar is. Hiermee komt een eind aan de situatie, waarbij deze taak
neerkomt op vrijwilligers, die daardoor soms onaanvaardbaar worden belast en bovendien niet adequaat opgeleid zijn. Hierbij
speelt bovendien het gegeven een rol, dat steeds minder personen bereid zijn als vrijwilliger dergelijk werk te doen. In dit
opzicht is Schiermonnikoog geen uitzondering op de trend, zoals die zich landelijk voordoet. In de nieuwe situatie wordt deze
zorg overgenomen door professionele krachten.
In de laatstgehouden bijeenkomst over dit onderwerp, waarvan het verslag bij de betreffende ter inzage liggende stukken
gevoegd is, is een begroting voor de uitvoering van de zorg in deze tussenperiode besproken. In deze begroting wordt
uitgegaan van een bijdrage van de gemeente Schiermonnikoog ten bedrage van afgerond f 64.000,- in de kosten van
huisvesting nachtzorg van het benodigde personeel, energiekosten voor deze huisvesting en reis- en verblijfkosten. Deze
kosten zijn ruim geraamd en kunnen lager uitvallen, zeker wanneer het bijvoorbeeld zou lukken personeel aan te trekken, dat
op Schiermonnikoog woont.
In de komende periode wordt verder gewerkt aan het plan voor de accommodatie voor deze voorziening. Voor ons college is
hierbij het uitgangspunt, dat de stichtings- en exploitatiekosten opgebracht worden door de verschillende gebruikers. Wanneer
zou blijken, dat de gemeente een bijdrage zou moeten leveren in deze kosten, zullen wij uw raad hierbij betrekken.
Wij stellen u voor, voor de periode tot het moment, waarop de accommodatie voor dit doel in gebruik kan worden genomen,
een bedrag van maximaal f 64.000,- per jaar beschikbaar te stellen in de huisvestings-, reis- en verblijfkosten van het
personeel, dat deze nieuwe vorm van zorg uitvoert. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de buffer ten bedrage van
ruim f 90.000,-, zoals die bij de actua1isering van de begroting 2001 is vastgesteld.
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