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Underwerp: Soarch-spoed Sionsberg

De ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân yn gearkomste byinoar op 5 novimber 2020
beslút yn de foarstelde list nij belied it folgjende Voorstel 22a: Spoedzorg Sionsberg ta te
heakjen:
Voorstel 22a: Spoedzorg Sionsberg
Voorgesteld wordt om een bedrag van maximaal € 25.000,- te reserveren voor het inrichten
van de spoedzorg in de Sionsberg. Om de zorg en met name de spoedzorg operationeel te
krijgen, is een totaalbedrag nodig van € 125.000,- dat op basis van co-financiering tot stand
zal komen en beschikbaar komt op het moment dat Stichting Sionsberg een gedegen
investeringsplan en exploitatieoverzicht inlevert.

Taljochting:
It is mei de taak fan de gemeente om te soargjen foar goeie soarch en feiligens foar har
ynwenners. Spoedsoarch is foar al ús ynwenners fan grut belang. Dêrneist past neffens ús
dit type soarch goed by de regiofunksje dy’t de stêd Dokkum op dit stuit hat en is it wichtich
foar de fitale regio dy’t Noardeast-Fryslân is en wêze wol.
Yn totaal hat de stifting Sionsberg € 125.000,- nedich om te ynvestearjen yn primêre
foarsjennings lykas apparatuer en materiaal om de spoedsoarch yn Dokkum yn jannewaris
2021 operasjoneel te krijen. Ferskate stiftingen binne yn begjinsel ree om dit ynisjatyf te
stypjen foar in samlik bedrach fan € 100.000. De boargerlike gemeente hat ek in
ferantwurdlikheid foar dizze spoedsoarch. De oanskaf en ferfanging fan de needsaaklike
apparatuer en materialen sil op basis fan in brûklienoerienkomst ta stân komme om út te
sluten dat it ynvestearre jild yn de neie takomst teloar giet.
It bedrach kin helle wurde út de krimpjilden, en oars yn mindering brocht wurde op it
ûnderhâldsbudzjet Sud Ie projekt. Oare mooglikheden binne it better benutten fan de
Regiodeal en it iepen mienskipsfûns.

Yntsjinne troch: B. Koonstra (FNP), PvdA, ALL, GROEN nof, S!N

V 1.0

Stimming

Foar: FNP (4), PvdA (1), ALL (1),
GROEN nof (1), S!N (4), VVD (3) en
ELP-NEF (1) = 15

Tsjin: CDA (7), CU (4) en GBNF (2)
= 13

Amendement oannaam

Sa besletten troch de ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân yn syn iepenbiere
gearkomste fan 5 novimber 2020
De ried niisneamd,
de griffier,

de foarsitter,

{{Signer1}}

{{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer
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