Raadsvergadering van 12 september 2000
Agendapunt: 8

Onderwerp: Voorstel tot het beschikbaar stellen Schiermonnikoog, 29 augustus 2000 van een voorbereidingskrediet
zorgcentrum.
Aan de gemeenteraad,
Zoals u bekend is, is ons college samen met verschillende instanties, te weten Zorgverzekeraar
De Friesland, Thuiszorg Het Friese Land, Sionsberg/Talmabuis en de Stichting Open
Bejaardenwerk Schiermonnikoog bezig met de realisering van een Zorg en Medisch Centrum op Schiermonnikoog.
Hiermee wordt gestalte gegeven aan een belangrijk beleidsuitgangspunt van de gemeente om
een
hun voorziening te creëren voor de oudere inwoners van Schiermonnikoog, waarmee voorkomen kan worden, dat deze in
laatste levensfase naar een verzorging of verpleeghuis op de vaste wal moeten verhuizen met alle gevolgen van isolement en
vereenzaming van dien. Het is onze intentie dit onderwerp, dat al jaren op de bestuurlijke agenda staat, met voortvarendheid
af te ronden, waarbij wij aankoersen op het realiseren van een voorziening, waarbij medische, zorg en woonvoorzieningen
worden gecombineerd.
De laatste stap, die in dit verband genomen is, is de bespreking van een zorgplan, dat opgesteld is door vertegenwoordigers
van Zorgverzekeraar De Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en Sionsberg/Talmabuis.
Verder is in dit kader een bezoek gebracht aan dergelijke centra in Hoogkerk en Leeuwarden.
Uit dit bezoek is gebleken, dat de opzet van een Zorg en Medisch centrum sterk kan variëren Het belangrijkste onderlinge
verschil, dat wij hebben waargenomen, houdt in, dat het ene
centrum de beoefenaren van verschillende disciplines in loondienst heeft, terwijl het andere
centrum aan deze disciplines alleen praktijkruimten verhuurt. Wij staan op dit moment op het standpunt, dat de
laatstgenoemde mogelijkheid in de plaatselijke omstandigheden het best bruikbaar is.
Wij hebben Nijestee Vastgoed te Groningen, die Schiermonnikoog kent in verband met het
opstellen van een woonplan, benaderd voor het maken van een conceptplan voor een Zorg en Medisch Centrum. Op basis
van dit concept zal het plan door alle betrokkenen samen gestalte gegeven worden en zal met alle betrokken partijen worden
overlegd over de haalbaarheid van deze optie. Nijestee heeft voor het maken van dit conceptplan een offerte uitgebracht ten
bedrag van f 25.000,-.
Wij stellen u voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen, ten laste van de voor dit plan gereserveerde middelen in de
begroting 2000.
.De offerte en een voorstel betreffende een te volgen werkwijze door Nijestee treft u hierbij aan.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

S. Dijs

E. Fennema

