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1.

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat:
de volgende punten worden overgeheveld naar de hamerstukken:
- Fietsverbindingen
- Bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF midden/oost'
- Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
het volgende punt wordt afgevoerd van de agenda:
- Bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31 A
de volgende moties worden toegevoegd als agendapunten 28 en 29:
- motie PvdA, CDA, CU, FNP, Nieuw Sociaal, PoieszZijlstra, De Wind, D66, GL, GBTL I voortbestaan
Kinderboerderij
- moasje FNP, VVD, PvdA, PoieszZijlstra, D66, GL, GBTL, CU I bernehertsjirurgy UMCG Grins
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt verwezen naar het audioverslag.

3.

Mededelingen
Wethouder Wielinga | financieel toezicht door provincie Fryslân (o.a. n.a.v. eerdere motie)
Voorzitter De Vries | verlenging ziekteverlof raadslid De Wind vanaf 9 februari
Voor de mededelingen wordt verwezen naar het audioverslag.

4.

Actuele vragen
- mevrouw Van den Akker (CDA) | ondernemers en corona
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
-

mevrouw Van der Wal (VVD) | aanslag OZB
mevrouw Van der Hoek (GBTL) | brugwachtershuisje
de heer Feenstra (PvdA) | kruispunt Middelseelaan – Groenedijk

• Toezegging | zie toezeggingenlijst

-

de heer Steenbeek (Nieuw Sociaal) | gymzaal Stadsfenne

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.
5.

6.

Vaststellen van de besluitenlijsten van 23 december 2021
De besluitenlijst van 23 december 2021 worden vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.
Bespreekstukken
Bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31 A
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd bij het vaststellen van de agenda.

7.

Fietsverbindingen (hamerstuk)
Besluit:
a. kennis te nemen van de uitwerking van de fietsverbindingswensen;
b. een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de verbetering van de fietsveiligheid;
c. dit krediet te dekken uit de subsidie Fyts!mpuls van de provincie Fryslân.

8.

Bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF midden/oost' (hamerstuk)
Besluit:
1 het bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF midden/oost' ongewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
2 te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO1900.2020miosBPveegdrpn-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
3 te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een
ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
4 geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF dorpen midden/oost'
vast te stellen.

9.

Klimaatagenda SWF 2022
Besluit:
De Klimaatagenda SWF 2022 vast te stellen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie GBTL wordt geacht
te hebben tegengestemd.
Stemverklaring de heer Walsma (GBTL) | voor de stemverklaring wordt verwezen naar het
audioverslag.
Motie GBTL, CU, CDA, PvdA, PoieszZijlstra | pagina 7
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fracties VVD en D66 worden
geacht te hebben tegengestemd.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst

10.

Vervolgstappen nieuw afvalbeleid
Besluit:
De notitie 'Vervolgstappen richting grondstoffenbeleid' vast te stellen.
Motie PvdA, Nieuw Sociaal, GBTL, FNP, PoieszZijlstra | pagina 8
De motie wordt verworpen met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

Voor:
Tegen:

8

PvdA

FNP

6

5

VVD

GBTL

GL

CU

D66

De Wind

Semplonius

2
4

3

2

2

2

1

1

Poiesz
Zijlstra

Nieuw
Sociaal

1

2

TOTAAL

16
21

11.

Raadsenquête Empatec | eindrapport
Amendement PvdA, FNP, PoieszZijlstra | pagina 10
Het amendement wordt verworpen met 13 stemmen voor en 23 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

Voor:
Tegen:

PvdA

FNP

5*

5

8

VVD

GBTL

GL

CU

D66

De Wind

Semplonius

Poiesz
Zijlstra

2
4

Nieuw
Sociaal

1
3

2

2

1

TOTAAL

13

1

2

23

Besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het onderzoeksrapport
'Raadsenquête Empatec' van de Enquêtecommissie Empatec;
2. het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het onderzoeksrapport uit te
voeren;
3. de Enquêtecommissie Empatec op te heffen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
*I.v.m. het voorkomen van belangenverstrengeling heeft mevrouw Van der Veer (PvdA) niet gestemd.
12.

Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026
Amendement GBTL | pagina 12
Het amendement wordt ingetrokken.
Besluit:
De raad besluit de nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 vast te stellen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie CDA, PoieszZijlstra, Nieuw Sociaal, D66, PvdA, GL, VVD, CU, FNP, De Wind I preventie
zelfdoding | pagina 13
De motie wordt overgenomen door het college.
Motie VVD, GL, D66, Nieuw Sociaal, CU, CDA, GBTL, FNP, De Wind, PoieszZijlstra, PvdA I
nabestaanden van zelfmoord | pagina 14
De motie wordt overgenomen door het college.
Motie D66, PvdA, FNP, GL, PoieszZijlstra, De Wind I zorg voor long Covid | pagina 16
De motie wordt aangenomen met 28 stemmen voor het 9 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

Voor:
Tegen:

13.

PvdA

FNP

VVD

GBTL

GL

CU

D66

De Wind

6

5

4

2

3

2

2

1

8

Semplonius

Poiesz
Zijlstra

Nieuw
Sociaal

1
1

Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (hamerstuk)
Besluit:
Kennis te nemen van de inzet van NPO-middelen op hoofdlijnen.
Een krediet van € 1.670.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van NPO middelen.
Het krediet te dekken uit de bijdrage NP Onderwijs middelen van het Rijk.

3

2

TOTAAL

28
9

14.

Rapport rekenkamer | Inhuur van derden
Amendement VVD, Nieuw Sociaal, D66, GL, GBTL, CU, CDA | pagina 18
Het amendement wordt aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

Voor:

PvdA

8

FNP

VVD

GBTL

GL

CU

D66

De Wind

5

4

2

3

2

2

1

6

Tegen:

Semplonius

Poiesz
Zijlstra

Nieuw
Sociaal

1

2

1

TOTAAL

30
7

Besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport 'Inhuur van
derden';
2. het college het vertrouwen en de vrijheid te geven om zelf de bedrijfsvoering aan te passen
conform de aanbevelingen van de rekenkamer;
3. het college opdracht te geven om conform de eerdere afspraak tussen raad, auditcommissie
en ambtelijke organisatie te rapporteren aan de raad;
4. het college opdracht te geven om vooraf een duidelijke en realistische norm met betrekking
tot inhuur te formuleren en deze norm te communiceren.
15.

Indexatie in begroting 2022
Amendement Semplonius | pagina 20
Het amendement wordt verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

PvdA

FNP

VVD

GBTL

GL

CU

D66

De Wind

Poiesz
Zijlstra

Nieuw
Sociaal

1

Voor:
Tegen:

Semplonius

8

6

5

4

2

3

2

2

1

TOTAAL

1
1

2

36

Besluit:
1. De in de begroting beschikbare middelen voor indexatie (€ 1,5 miljoen) als volgt te verdelen:
- € 1.029.297 structureel voor de indexering van subsidie- en inkoopbudgetten.
- € 23.529 voor het investeringsprogramma in 2023, oplopend naar € 70.587 in 2025.
- € 926 in 2022 en € 23.096 vanaf 2023 voor indexering van investeringskredieten.
- € 104.500 incidenteel in 2022 voor de indexering van eenmalige kredieten.
- De resterende middelen in te zetten voor de hogere lasten van Wmo, Jeugd en buitendienst.
2. De bijbehorende investeringsruimtes (totaal € 2.538.000), de investeringskredieten
(totaal € 398.600), de eenmalige kredieten (totaal € 104.500) en (waar van toepassing) de
reserve beschikbaar gestelde kredieten op te hogen.
3. De begroting 2022 overeenkomstig het voorstel te wijzigen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
16.

Subsidieaanvraag impuls Sneekweek
Amendement GL, D66 | pagina 22
Het amendement wordt verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA
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VVD

GBTL

6

Voor:
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Besluit:
- Een subsidie van € 125.000 in het jaar 2022 te verstrekken aan de op te richten Stichting
Sneekweek en deze te dekken uit de Algemene Reserve;
- Aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat van ondernemerszijde een cofinanciering
van tenminste € 50.000 wordt gedaan (deze is inmiddels voor het jaar 2022 toegezegd);
- De subsidie te verstrekken in twee tranches van € 62.500, waarbij de tweede tranche na
1 juli 2022 beschikbaar wordt gesteld als aan, door het college nader gestelde, voorwaarden
is voldaan;
- Voor het bieden van continuïteit een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van
het aangaan van een langduriger subsidierelatie (drie jaar) en dit op te nemen in de
Programmabegroting 2023 en 2024, ter inhoudelijke beoordeling door het college van een
succesvol verloop in de ontwikkeling van de Sneekweek. Voorwaarde hierbij is dat het
zwaartepunt van de financiering van de Stichting Sneekweek en haar activiteiten na een
driejarige impuls niet meer bij overheidspartijen, maar bij de marktpartijen ligt. Per 2025
zal, vanuit een nieuw ontstaan nulpunt, de publiek-private financiering van de Sneekweek
in overleg met de samenwerkingspartners en de raad worden bepaald.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
17.

Hamerstukken
Bestemmingsplan Arum - Sytzamaweg 62 (nieuwbouw basisschool)
Besluit:
1. het bestemmingsplan ‘Arum – Sytzamaweg 62’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
2. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het
GML-bestand NL.IMRO.1900.2021noorBPsytzwg62-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
4. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan ‘Arum – Sytzamaweg 62’ vast te stellen.
5. voor het plangebied paragraaf 3.3 van het bestemmingsplan vast te stellen als aanvulling
op de welstandsnota.

18.

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor herontwikkeling van de Ielânen te Sneek
Besluit:
A. Een krediet van € 115.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het
haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze
voorbereidingskosten.
B. De kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de
intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij Stichting Patyna.

19.

Sluiting obs De Pikeloer te Wiuwert
Besluit:
Het bestuur en de instandhouding van De Pikeloer te Wiuwert niet zelf over te nemen aangezien het
openbaar onderwijs in het verleden op afstand is geplaatst.

20.

Beschikbaar stellen van investeringskredieten voor het inhalen van achterstallig onderhoud
kapitaalgoederen
Besluit:
Een krediet van € 2.200.000,- beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te
dekken uit het kapitaalgoederencomplex (FCL 65200 / 38990).

21.

Verordening Parkeerwissel Súdwest-Fryslân 2021
Besluit:
Verordening Parkeerwissel Súdwest-Fryslân 2022.

22.

Gewijzigde Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Besluit:
Vast te stellen de gewijzigde Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Súdwest-Fryslân.

23.

Coronacompensatie voor maatschappelijke instellingen in 2022
Besluit:
- Op basis van de voorlopige afrekening coronafonds 2020 € 1.064.000,- terug te storten in de
algemene reserve;
- Financiële compensatie voor schade door corona beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari
tot en met 31 december 2022 voor maatschappelijke instellingen;
- Voor deze steun uit de algemene reserve een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.
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24.

Vaststellen grondexploitatie IJlsterplein te Sneek
Besluit:
A. Kennis te nemen van de grondexploitatie, de toelichting daarop, en de kansen en risico’s;
B. De grondexploitatie als financieel kader voor de realisatie van het plan vast te stellen;
C. Het benodigde krediet van € € 2.473.000,- beschikbaar te stellen in aanvulling op het
bestaande voorbereidingskrediet van € 45.000,-;
D. Het totale krediet in de grondexploitatie te dekken uit de te verwachten grondopbrengsten.

25.

Kaderbrief 2023-2024
Besluit:
- in te stemmen met de inhoud van de kaderbrief 2023-2026;
- geen zienswijze in te dienen;
- het besluit kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Fryslân.

26.

Oprichting landelijke stichting Expertisebureau en Risicobeheer Veiligheidsregio`s
Besluit:
- Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de Bestuurscommissie Veiligheid tot deelname
aan de Stichting ERV;
- Geen gebruik te maken van de mogelijk om wensen en/of bedenkingen te adresseren over het
voornemen om deel te nemen aan de Stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen,
richting het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân;
- Het algemeen bestuur van de VRF in kennis te brengen van dit besluit

27.

Herziening Dekkingsplan Brandweerzorg
Besluit:
- in te stemmen met de herziene versie van het Dekkingsplan 2.0 – Samen Paraat
- geen zienswijzen in te dienen
- besluit kenbaar maken aan VRF

28.

Motie PvdA, CDA, CU, FNP, Nieuw Sociaal, PoieszZijlstra, De Wind, D66, GL, GBTL I voortbestaan
Kinderboerderij | pagina 24
De motie wordt unaniem aangenomen.

29.

Moasje FNP, VVD, PvdA, PoieszZijlstra, D66, GL, GBTL, CU I bernehertsjirurgy UMCG Grins |
pagina 26
De motie wordt unaniem aangenomen.

30.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

Aldus vastgesteld op
3 maart 2022,

mr. drs. J.A. de Vries,
voorzitter

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 9
Van

:

B.A.Walsma (GBTL)
CU, PvdA, CDA, PoieszZijlstra

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Motie financiele Rijksoverheidsteun uitvoeren
Transitiewarmte Gemeente SWF

Datum raadsvergadering

:

Donderdag 3 februari 2022

Constaterende dat;
Onze gemeente heeft grootse plannen om een daadwerkelijke uitvoering te geven aan de Transitievisie
warmte. Het opstellen maar nog meer de daadwerkelijke uitvoering daarvan bijvoorbeeld in de vorm van
het gasvrij maken van woningen maar ook het isoleren van huurwoningen en woningen van minder
draagkrachtigen is heel veel geld mee gemoeid. Dat wordt door onze gemeente ook als zodanig erkent en
in de ‘Klimaatagenda SWF 2022’ zelf toegegeven. Indien de Rijksoverheid onze gemeente geen of te weinig
financiele middelen geeft om bepaalde projecten succesvol op te starten c.q. door te ontwikkelen zal de
Transitievisie niet gaan slagen zoals beschreven is in onze ‘Klimaatagenda SWF 2022’.
overwegende dat:
− De rijksoverheid zo spoedig mogelijk duidelijk moet maken wanneer en hoeveel structurele middelen
de gemeenten krijgen zodat de gemeenten daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan de
warmtetransitie;
− De kosten voor inwoners tijdens deze transitie niet dienen te stijgen;
− Indien de Rijksoverheid geen of niet voldoende gelden ter beschikking stelt tot de uitvoering van de
Transitievisie Warmte (lees; Klimaatagenda SWF 2022) door onze gemeente niet kan worden
overgegaan tot een gewenste uitvoering daarvan;
− Een en ander conform de door de gemeente Dongen ingediende motie over dit onderwerp.
Dictum:
Verzoekt het college:
De VNG te verzoeken om bij het kabinet er op aan te dringen dat op korte termijn wordt besloten welk
bedrag voor onze gemeente daadwerkelijk beschikbaar komt voor de uitvoering van de transitievisie
Warmte.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fracties VVD en D66 worden geacht
te hebben tegengestemd.
7

MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 10

Van

:

PvdA (Pieter Jan Scholtanus)
Nieuw Sociaal, GBTL, FNP, PoieszZijlstra

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Vervolgstappen nieuw grondstoffenbeleid

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Gehoord de beraadslaging;
Overwegende dat:
Gemeente Súdwest-Fryslân kan haar eigen doelstellingen opnemen in haar grondstoffenbeleid. De bij het
raadsvoorstel behorende notitie vormt de opmaat naar het grondstoffenbeleidsplan. Hierin wordt een
voorstel gedaan om een waardepeiling (onderzoek) te houden onder de inwoners van Súdwest-Fryslân.
Hierbij wordt informatie opgehaald hoe inwoners willen omgaan met hun afval en wat inwoners belangrijk
vinden.
In het raadsvoorstel van 14 juni 2018 wordt voorgesteld om geen nieuwe maatschappelijke organisaties
meer te zoeken als een papierverzamelaar er in een bepaald gebied mee stopt. Op dat moment zijn er 75
maatschappelijke organisaties actief bij het inzamelen van oud papier en karton. Dit besluit is met name
genomen op het argument “voortschrijdende mechanisatie” van inzamelmethoden. Het doel was een
toekomstbestendige inzameling van oud papier en karton. Methode was een vorm van uitstervingsbeleid.
Daar waar de inzameling stopte door de maatschappelijke organisatie, nam de gemeente het over.
Door verlaging van de marktprijs oud papier en karton kregen de maatschappelijke organisaties die de
inzameling van oud papier en karton uitvoerden, op 19 oktober 2020, een schrijven van de gemeente
Súdwest-Fryslân. In deze brief wordt de deelname aan een beëindigingsregeling beschreven. De
beëindigingsregeling was gebaseerd op de structurele compensatie van de oud papierprijs door de
gemeente Súdwest-Fryslân en de verandering van oud papier afnemer. De regeling houdt in dat de
maatschappelijke verzamelaars voor een aantal jaren worden gecompenseerd op basis van de vergoeding
in 2020.
Op dat moment zijn er (voor zover bekend) 53 maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk zijn
voor de inzameling van oud papier en karton in een bepaald gebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. De
maatschappelijke organisaties konden alleen deelnemen aan de beëindigingsregeling als er voor 1 januari
2021 werd besloten hieraan aan mee te doen. Met de motie van 19 november 2020 is deze
beslissingsdatum verschoven naar 1 juli 2021.
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Inmiddels is de prijs van oud papier en karton weer zodanig gestegen (de zogenaamde varkens cyclus) dat
compensatie vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân niet nodig is. De maatschappelijke organisaties worden
zich bewust van het feit dat de financiële vergoeding die zij kregen voor de inzameling van het oud papier
en karton, een substantieel deel uit maakte van hun financiële huishouding. Zij hebben (krijgen) veel
minder financiële armslag.
Juist in de tijd dat de gemeente Súdwest-Fryslân het heeft over ‘Mienskip’ wordt de financiële impuls die
ze daarvoor kregen, met zelfwerkzaamheid, afgebouwd. In 2023 is er nog 25% van de vergoeding van 2020
beschikbaar en daarna stopt het.
Vanuit de Mienskip komen geluiden dat de financiële vergoeding van de inzameling van het oud papier en
karton eigenlijk niet gemist kan worden en of er mogelijkheden zijn om voor de maatschappelijke
organisaties (die dat willen) om de inzameling van oud papier en karton weer op te pakken.
Dictum:
Verzoekt het college:
- onderzoek te verrichten of de maatschappelijke organisaties (die de brief in oktober 2020 hebben
ontvangen) het inzamelen van oud papier uit willen voeren zoals omschreven in de Nota oud papier
en karton van 6 maart 2014 en raadsvoorstel van 14 juni 2018.
- de uitslag van dit onderzoek en de genoemde waardepeiling te delen met de raad in september
2022.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

PvdA (Marianne Poelman)
FNP, PoieszZijlstra

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

11

Onderwerp

:

Eindrapport Raadsenquête Empatec

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het onderzoeksrapport
'Raadsenquête Empatec' van de Enquêtecommissie Empatec;
2. het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het onderzoeksrapport uit te
voeren;
3. de Enquêtecommissie Empatec op te heffen.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het onderzoeksrapport
'Raadsenquête Empatec' van de Enquêtecommissie Empatec;
2. a. het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het onderzoeksrapport uit te
voeren;
2. b. de aanbevelingen genoemd in paragraaf 8.2 onder A aan te vullen met optie;
4. Vernieuwde GR F-W met herpositionering van taken, rollen en bevoegdheden.
Om te komen tot een overwogen besluit is er samenhang tussen inhoud, vorm en bekostiging
nodig. Een breder onderzoek met optie vier; ‘vernieuwde GR Fryslan West’ helpt om deze
integrale afweging te kunnen maken.
We stellen nadrukkelijk niet om alles ‘bij het oude’ te laten. We geven het college de opdracht
om de effecten van een vernieuwde GR te onderzoeken. Denk daarbij aan de positieve gevolgen
van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en de adviezen die diverse
deskundigen en experts hebben aangedragen. Bijvoorbeeld de beleidsontwikkeling- en
controlefunctie te beleggen in GR ipv NV (aanwijzingsbesluit ongedaan maken). Daarnaast het
splitsen van AB en DB, college vertegenwoordiging in AVA door collega wethouder, juridischeen statutaire verbeteringen en overige vernieuwing die sterke sturing mogelijk maken.
3. de Enquêtecommissie Empatec op te heffen.
Toelichting:
• Dit raadsvoorstel is gebaseerd op de aanbevelingen van de Enquêtecommissie, die in tijd parallel
lopen met de brede verkenning van het college van SWF en de vaststelling van de Businesscase
regio en raden-breed. Het college verwacht voor de zomer 2022 te komen met de conclusies uit de
10

•
•
•
•
•

brede verkenning.
Om te komen tot een overwogen besluit is er samenhang tussen inhoud, vorm en bekostiging nodig.
Met de aanvulling van optie 4 zal deze samenhang inzichtelijk worden gemaakt.
De keuze voor een vorm komt in volgorde na de brede verkenning van het College. Eerst inhoud
dan vorm.
Hierdoor kunnen we als raad in het richting gevende besluit van het College (verwacht voor de
zomer 2022) indien nodig aanvullende kaders stellen over bijvoorbeeld de sturingsmogelijkheden
voor specifiek de raad.
En hierdoor zorgen we ervoor dat Empatec en haar medewerkers krijgen wat ze verdienen: een
solide financiële organisatie die mensen laat ontwikkelen en brengt het rust en duidelijkheid.

Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

GBTL (Carla van der Hoek)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

12

Onderwerp

:

Nota ‘Sûnens Súdwest-Fryslân 2022-2026’

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
- De raad besluit de nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 vast te stellen.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
- De raad besluit de nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 vast te stellen met dien
verstande dat het budget voor Voedsel educatie wordt verhoogd naar € 7.500,- en dit ten
laste te brengen van alle budgetten met een hoogte van 125.000 euro, door € 1.000,- te
gebruiken van elk van die budgetten.
Toelichting:
Om gezond op te groeien, gezond te blijven en gezond oud te worden is het van essentieel belang dat
iedereen weet wat gezond voedsel is, waar je het koopt en hoe je het klaar maakt. Dit lijkt simpel maar
blijkt dat niet te zijn. Om gezonde keuzes te maken is goede voorlichting nodig en daarvoor vinden wij het
toegekende bedrag van € 1.500,- erg karig. Wij stellen voor dit budget te verhogen naar € 7.500,- en dit
ten laste te brengen van alle budgetten met een hoogte van 125 000 euro. Door € 1000,- te gebruiken van
elk van die budgetten.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Het amendement wordt ingetrokken.

12

MOTIE (artikel 31 RvO)

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 12
Van

:

CDA – Samantha Joustra
PoieszZijlstra, Nieuw Sociaal, D66, PvdA, GL,
VVD, CU, FNP, De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Preventie zelfdoding

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Constaterende dat:
• er in de Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 wordt aangegeven dat het belangrijk is het
eerder te kennen als iemand zelfmoordgedachten heeft;
• er geïnvesteerd gaat worden in hoe we deze jongeren kunnen helpen;
• de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) recent heeft gemeld dat het aantal
zelfdodingen onder jongvolwassenen tot 30 jaar vorig jaar 15% hoger was dan in eerdere jaren.
Overwegende dat:
• de Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 er enkel wordt gesproken over investeren in en
hier geen concrete plannen en/of ambities in worden genoemd;
• er in de Nota wordt gesproken over jongeren tussen de 15 en 20 jaar.
Dictum:
Verzoekt het college:
1. Om door middel van een informerende bijeenkomst de raad te informeren over hoe er precies
geïnvesteerd gaat worden in het helpen van mensen met zelfmoordgedachten;
2. Bij deze informerende bijeenkomst ook de doelgroep jongvolwassen, tot 30 jaar aan de orde te
stellen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 12
Van

:

VVD – Lianne van der Wal
GL, D66, Nieuw Sociaal, CU, CDA, GBTL, FNP,
De Wind, PoieszZijlstra, PvdA

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Nabestaanden van zelfmoord

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Gehoord de beraadslaging;
Constaterende dat:
- in de Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 terecht aandacht wordt geschonken aan
zelfmoordpreventie;
- er helaas gemiddeld vijf mensen per dag in Nederland zelfmoord plegen;
- in veel gevallen er dierbaren achterblijven;
- uit onderzoek van het UMCG blijkt dat nabestaanden van zelfmoord een andere manier van
rouwverwerking hebben;
- uit datzelfde onderzoek blijkt dat nabestaanden zelf vaker last hebben van depressieve en zelfs suïcidale
gedachten.
Overwegende dat:
- het niet centraal geregeld is wie deze nabestaanden hulp biedt (slachtofferhulp, huisarts,
praktijkondersteuner, gebiedsteam, kerken etc.);
- er in sommige gevallen een smorende overdaad van hulp is en in andere gevallen weer helemaal geen
hulp;
- het aanbieden van hulp vaak in de weken en maanden na het overlijden plaatsvindt, terwijl juist de
periode daarna ook erg belangrijk is;
- we deze groep nabestaanden niet over het hoofd moeten zien.
Dictum:
Verzoekt het college:
om in de plannen en het uitwerken van de gezondheidsnota ook aandacht te houden voor deze groep
nabestaanden van zelfmoord
14

en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

15

De Wind

MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 12
Van

:

D66 (Marieke Vellinga)
PvdA, FNP, GL, PoieszZijlstra, De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Zorg voor Long COVID

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Gehoord de beraadslaging;
Constaterende dat:
-

-

met de komst van COVID-19 ook Long COVID is gekomen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/long-covid);
recent onderzoek laat zien dat long covid niet alleen volwassenen maar ook kinderen raakt;
https://www.trouw.nl/binnenland/brits-onderzoek-een-op-de-zeven-kinderen-met-covid-heeftlangdurig-klachten~be96af51/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
De impact van long COVID groot is en de weg naar hulp en herstel volop in ontwikkeling is.

Overwegende dat:
-

herkenning en erkenning van groot belang is voor mensen met long COVID;
C-support landelijk het loket is voor mensen met long-COVID;
lokale ontmoeting met lotgenoten een belangrijke steunpijler is, waar ervaring gedeeld kan
worden, je je minder alleen voelt en je onderling tips uit kan wisselen.

Dictum:
verzoekt het college:
-

om - samen met eventuele partners zoals GGD, scholen, wijkcentra en huisartsen - proactief
informatie te delen over long-COVID, gericht op zowel volwassenen als kinderen.

-

hierbij - omwille van maximaal bereik - in de communicatie rekening te houden met zowel
laaggeletterdheid als met de verscheidenheid aan talen die gesproken worden in onze gemeente.

-

in gesprek te gaan met inwoners met long COVID om in beeld te krijgen hoe wij naast deze mensen
kunnen gaan staan en bij welke hulpvragen de gemeente va betekenis kan zijn. Bijvoorbeeld als
het gaat om contact met lotgenoten. Over dit gesprek zo snel als mogelijk verslag uit te brengen.

-

ondersteuning van inwoners met long-COVID zo nodig een plaats te geven in het huidige WMO16

beleid
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

VVD – Debbie Kruit
Nieuw Sociaal, D66, GL, GBTL, CU, CDA

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

14

Onderwerp

:

Raadsvoorstel rapport Rekenkamer Inhuur derden

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport 'Inhuur van
derden';
2. het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het rapport 'Inhuur van derden'
uit te voeren;
3. het college opdracht te geven om voor 3 februari 2023 te rapporteren over de uitvoering van het
onder besluitpunt 2 gestelde.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
5. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport 'Inhuur van
derden';
6. het college het vertrouwen en de vrijheid te geven om zelf de bedrijfsvoering aan te passen
conform de aanbevelingen van de rekenkamer;
7. het college opdracht te geven om conform de eerdere afspraak tussen raad, auditcommissie en
ambtelijke organisatie te rapporteren aan de raad;
8. het college opdracht te geven om vooraf een duidelijke en realistische norm met betrekking
tot inhuur te formuleren en deze norm te communiceren.
Toelichting:
De raad is kaderstellend en controlerend. In het rapport van de Rekenkamer worden aanbevelingen gedaan
op het gebied van de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie ten aanzien van de inhuur. De raad
stelt dus de kaders bij de inhuur, maar de directie gaat over hoe dit wordt ingevuld. De ambtelijke
organisatie mag het vertrouwen van de raad hebben dat zij de aanbevelingen, waar deze realistisch en
uitvoerbaar zijn, zullen doorvoeren.
In overleg met de auditcommissie, de raad en de ambtelijke organisatie is er overeenstemming bereikt
over de rapportage van de inhuur naar de raad. Er zijn op dit moment geen argumenten om dit weer te
veranderen.
Wel is het belangrijk dat in de rapportages een duidelijke en realistische norm wordt opgenomen met
betrekking tot de inhuur.
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Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

Semplonius (Klaas Jan Semplonius)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

15

Onderwerp

:

Indexatie in begroting 2022

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Toelichting:
In de Programmabegroting 2022 is een structureel bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen voor
indexatie. Het is daarmee niet correct dat bij de bouwkosten van Onderwijshuisvesting ook wordt
geïndexeerd over de jaren 2020 en 2021.
De verbouw van CHC De Tiid en Toren stadhuis was in 2021 al gereed en de werken zijn opgeleverd. De
kapitaallasten liggen daarmee in 2021 al vast, conform de financiële kaders die de raad het college
eerder heeft meegegeven. Dat het college de raad tot op heden de raad niet heeft geïnformeerd over
de eindafrekening van dit project, maakt voorstaande niet anders. Het is dan ook niet correct
kapitaallasten te indexeren over 2022 en verder voor projecten die voor 2021 al waren afgerond.

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
1. De in de begroting beschikbare middelen voor indexatie (€ 1,5 miljoen) als volgt te verdelen:
- € 1.029.297 structureel voor de indexering van subsidie- en inkoopbudgetten.
- € 23.529 voor het investeringsprogramma in 2023, oplopend naar € 70.587 in 2025
- € 926 in 2022 en € 23.096 vanaf 2023 voor indexering van investeringskredieten.
- € 104.500 incidenteel in 2022 voor de indexering van eenmalige kredieten.
- De resterende middelen in te zetten voor de hogere lasten van Wmo, Jeugd en buitendienst.
2. De bijbehorende investeringsruimtes (totaal € 2.538.000), de investeringskredieten
(totaal € 398.600), de eenmalige kredieten (totaal € 104.500) en (waar van toepassing) de
reserve beschikbaar gestelde kredieten op te hogen.
3. De begroting 2022 overeenkomstig het voorstel te wijzigen.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. te wijzigen in:
1. De in de begroting beschikbare middelen voor indexatie (€ 1,5 miljoen) als volgt te verdelen:
- € 1.029.297 structureel voor de indexering van subsidie- en inkoopbudgetten.
- € 9.889 voor het investeringsprogramma in 2023, oplopend naar € 29.668 in 2025.
Waarbij het onderwijsbudget PO en VO wordt geïndexeerd met 4,92%.
- € 22.170 vanaf 2023 voor indexering van investeringskredieten. Waarbij CHC De Tiid en
Toren stadhuis niet worden geïndexeerd.
- € 104.500 incidenteel in 2022 voor de indexering van eenmalige kredieten.
- De resterende middelen in te zetten voor de hogere lasten van Wmo, Jeugd en buitendienst.
2. De bijbehorende investeringsruimtes (totaal € 2.538.000), de investeringskredieten
(totaal € 398.600), de eenmalige kredieten (totaal € 104.500) en (waar van toepassing) de
reserve beschikbaar gestelde kredieten op te hogen.
3. De begroting 2022 overeenkomstig het voorstel te wijzigen.
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Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

GroenLinks (Angeline Kerver)
D66

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

16

Onderwerp

:

Impuls Sneekweek

Datum raadsvergadering

:

03-04-2022

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
- Een subsidie van € 125.000 in het jaar 2022 te verstrekken aan de op te richten Stichting
Sneekweek en deze te dekken uit de Algemene Reserve;
- Aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat van ondernemerszijde een cofinanciering van
tenminste € 50.000 wordt gedaan (deze is inmiddels voor het jaar 2022 toegezegd);
- De subsidie te verstrekken in twee tranches van € 62.500, waarbij de tweede tranche na 1 juli
2022 beschikbaar wordt gesteld als aan, door het college nader gestelde, voorwaarden is voldaan;
- Hiervoor een eenmalige subsidieovereenkomst aan te gaan met de Stichting Sneekweek i.o.
- Voor het bieden van continuïteit een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het
aangaan van een langduriger subsidierelatie (drie jaar) en dit op te nemen in de
Programmabegroting 2023 en 2024, ter inhoudelijke beoordeling door het college van een
succesvol verloop in de ontwikkeling van de Sneekweek. Voorwaarde hierbij is dat het
zwaartepunt van de financiering van de Stichting Sneekweek en haar activiteiten na een
driejarige impuls niet meer bij overheidspartijen, maar bij de marktpartijen ligt. Per 2025 zal,
vanuit een nieuw ontstaan nulpunt, de publiek-private financiering van de Sneekweek in overleg
met de samenwerkingspartners en de raad worden bepaald ter inhoudelijke beoordeling door het
college van een succesvol verloop in de ontwikkeling van de Sneekweek. Voorwaarde hierbij is
dat het zwaartepunt van de financiering van de Stichting Sneekweek en haar activiteiten na een
driejarige impuls niet meer bij overheidspartijen, maar bij de marktpartijen ligt. Per 2025 zal,
vanuit een nieuw ontstaan nulpunt, de publiek-private financiering van de Sneekweek in overleg
met de samenwerkingspartners en de raad worden bepaald.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
- Een subsidie van € 125.000 in het jaar 2022 te verstrekken aan de op te richten Stichting
Sneekweek en deze te dekken uit de Algemene Reserve;
- Aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat van ondernemerszijde een cofinanciering van
tenminste € 50.000 wordt gedaan (deze is inmiddels voor het jaar 2022 toegezegd);
- De subsidie te verstrekken in twee tranches van € 62.500, waarbij de tweede tranche na 1 juli
2022 beschikbaar wordt gesteld als aan, door het college nader gestelde, voorwaarden is voldaan;
- hiervoor een subsidieovereenkomst aan te gaan van in totaal drie jaar met de Stichting Sneekweek
i.o en de toegezegde bedragen op te nemen in de Programmabegrotingen van 2022, 2023 en 2024.
- Voor het bieden van continuïteit een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het
aangaan van een langduriger subsidierelatie (drie jaar) en dit op te nemen in de
22

Programmabegroting 2023 en 2024, ter inhoudelijke beoordeling door het college van een
succesvol verloop in de ontwikkeling van de Sneekweek. Voorwaarde hierbij is dat het
zwaartepunt van de financiering van de Stichting Sneekweek en haar activiteiten na een
driejarige impuls niet meer bij overheidspartijen, maar bij de marktpartijen ligt. Per 2025 zal,
vanuit een nieuw ontstaan nulpunt, de publiek-private financiering van de Sneekweek in overleg
met de samenwerkingspartners en de raad worden bepaald ter inhoudelijke beoordeling door het
college van een succesvol verloop in de ontwikkeling van de Sneekweek. Voorwaarde hierbij is
dat het zwaartepunt van de financiering van de Stichting Sneekweek en haar activiteiten na een
driejarige impuls niet meer bij overheidspartijen, maar bij de marktpartijen ligt. Per 2025 zal,
vanuit een nieuw ontstaan nulpunt, de publiek-private financiering van de Sneekweek in overleg
met de samenwerkingspartners en de raad worden bepaald.d
Overwegingen
- De Stichting Sneekweek i.o. voldoende (financiële) ruimte te geven om hun ambities waar te
maken;
- De mogelijke sponsoren weten dan dat de gemeentelijke subsidie vaststaat, daardoor is het
hopelijk makker co-sponsors te vinden;
- De Stichting Sneekweek i.o. verlos je van extra administratieve verplichtingen;
- Door de corona heeft de Stichting Sneekweek i.o aanloopproblemen. Dan wordt het moeilijker een
volwaardig programma te realiseren;
- Het college stelt “een positieve grondhouding” voor om zo “continuïteit te bieden; door de
subsidie vast te leggen in de komende begrotingen is die continuïteit echt gegarandeerd.

Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad
Van

:

PvdA (Johan Feenstra)
CDA (Anneke Koster)
CU, FNP, PoieszZijlstra, Nieuw Sociaal, De Wind,
D66, GL, GBTL

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Voortbestaan Kinderboerderij

Datum raadsvergadering

:

3 februari 2022

Constaterende dat:
• De huisvesting van de kinderboerderij momenteel onderwerp van discussie is in de herontwikkeling
van de Ielanen te Sneek;
• In deze plannen in principe geen ruimte meer is voor de kinderboerderij op de huidige locatie;
• Daartoe momenteel gesprekken worden gevoerd tussen de gemeente, Stichting Patyna en Stichting
Wil/Alliade over de verplaatsing van de kinderboerderij;
• Onderzoek wordt gedaan om de kinderboerderij al dan niet in aangepaste vorm op het terrein van de
Ielanen te behouden;
• Sinds 2017 de kinderboerderij in onzekerheid is over het voortbestaan;
• Er sindsdien de nodige alternatieve locaties zijn onderzocht voor vestiging van de kinderboerderij
(waaronder Burgemeester Rasterhoffpark) en tot op heden geen geschikt alternatief is gevonden.
Overwegende dat:
• De kinderboerderij een laagdrempelige ontmoetingsplaats is waar jong en oud genieten van dieren en
speelvoorzieningen (beleving);
• De kinderboerderij een werkplek is voor ongeveer 25 mensen met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt (werken);
• De kinderboerderij een goede leerplek is voor leerlingen van onderwijsinstellingen (educatie);
• De kinderboerderij derhalve een belangrijke maatschappelijke en sociale functie vervult met meer
dan 25.000 bezoekers per seizoen (halfjaar);
• Het daarom van belang is dat de kinderboerderij blijft voortbestaan in een minimaal gelijkwaardige
opzet en omvang;
• Daarbij de voorkeur uitgaat van vestiging van de kinderboerderij bij de Ielânen;
• De kinderboerderij gebaat is bij een snelle besluitvorming in verband met het doen van mogelijke
investeringen.
Dictum:
Spreekt uit en roept het college op:
1. Om zich maximaal in te spannen om de continuïteit van de kinderboerderij in minimaal gelijkwaardige
opzet en omvang bij de Ielanen te behouden;
2. De gemeenteraad voor 1 juni a.s. te informeren over de stand van zaken over de huisvesting van de
kinderboerderij en mogelijke reële alternatieven met betrekking tot o.a. bereikbaarheid en
betaalbaarheid.
24

Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt unaniem aangenomen.
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MOASJE (kêst 31 RvO)
Moasje oer in net op de aginda opnommen ûnderwerp.
Fan

:

Jikkie Ruiter, FNP Súdwest-Fryslân
VVD, PvdA, PoieszZijlstra, D66, GL, GBTL, CU

Oan

:

De foarsitter fan de ried

Ûnderwerp

:

Behâld bernehertsjirurgy UMCG Grins

Datum riedsgearkomste

:

3 febrewaris 2022

It beried heard;
yn betinken hâlde dat:
−
It kabinet foarnimmens is de ôfdieling bernehertsjirurgy yn it UMCG Grins te sluten en ek de
operaasjes foar folwoeksenen mei mear komplekse hertôfwikings te konsintrearjen op twa plakken
yn Nederlân, te witten it UMC Utrecht en it Erasmus MC yn Rotterdam;
−
It kabinet en syn adviseurs har benammen basearje op arguminten op it mêd fan effisjinsje,
doelmjittigens, kosten en soarchkwaliteit;
Oerwaagjend dat:
Der sadwaande te min in ôfwaging makke wurdt wêryn it perspektyf en de belangen fan de (jonge)
pasjinten en harren âlden sels swier meitelle;
De berikberens en beskikberens fan essensjele soarch yn de regio, regionale sprieding, net lykje te
tellen;
Mei it ferdwinen fan de berne- en komplekse hertsjirurgy net allinnich essensjele hertsoarch út it
Noarden ferdwynt; it slacht ek in gat yn de multidissiplinêre soarchferliening fan it sikehûs;
Foar âlders fan bern en de bern sels it ûndergean fan in operaasje en alle byhearrende ûndersiken,
kontrôles en neisoarch mei sa’n lange reistiid in enoarme belesting is boppe-op de soargen dy’t hja
dochs al hawwe;
De berikberens fan essensjele soarch foar de doelgroep hertpasjinten yn it Noarden slim ûnderstek
dien wurdt; mei in striel fan 100 km om elts spesjalisearre akademysk sikehûs sil in grut part fan
Nederlân aanst net mear binnen in akseptabele reisôfstân betsjinne wurde.
Fierder oerwaagjend dat:
Der in breed maatskiplik ferset tjin de foarnommen sluting fan it sintrum foar bernehertsjirurgy
fan it UMCG en konsintraasje yn de Rânestêd op gong kommen is, blikend út 259747 hantekeningen
(stân 27 jan 2022) ûnder de petysje ‘Laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven’ en tal fan stikken
yn de parse;
Der in breed maatskiplik ferset tsjin de foarnommen sluting fan it sintrum foar bernehertsjirugy
fan it UMCG en;
Der op polityk nivo ûnderwilens alle war dien wurdt foar it behâld foar de regio fan de
bernehertsjirurgy by it UMCG, bygelyks mei in brânbrief oan de minister fan VWS út namme fan
alle politike partijen yn Provinsjale Steaten fan Grinslân, Fryslân, Drinte, Oerisel en de
gemeenteried fan Grins;
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Diktum:
−
fersiket it kolleezje:
Om ek op bestjoerlik nivo, yn oparbeidzjen mei UMCG, de bestjoerlike partners yn Noard-Nederlân
en oare belutsenen, rjochting it Regear en 2e en 1e keamer alle war te dwaan foar it behâld fan it
sintrum foar bernehertsjirurgy fan it UMCG yn Grins;
−
Om de ried op de hichte te hâlden fan de fuortgong;
en giet oer ta de oarder fan de dei.
Dizze moasje is
Oernommen
Oannommen
Fersmiten

………………………………………………
Griffier

De moasje wurdt unanym oannommen.
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