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gemeente 25 JAN.

Opsterland „,M,_‚_\
Gemeente Midden Groningen

T.a.v. de gemeenteraad

Postbus 21

9600 AB HOOGEZAND

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen:

2018-01309 Hieke Ferwerda (0512) 386 229 1

Onderwerp: Beetsterzwaag, 16 januari 2018

verzoek tot bijdrage Fûgelhelling Verzonden op:

Geachte raad,

De raad van gemeente Opsterland heeft op 6 november 2017 bijgaand amendement unaniem

aangenomen. In dit amendement verzoekt de gemeenteraad het college van B&W alle gemeenten in

Fryslân en Groningen, evenals het Provinciebestuur van beide provincies op te roepen een structurele

financiële bijdrage te leveren aan Vogelasiel de Fûgelhelling te Ureterp.

Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling
Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling te Ureterp is een opvangcentrum voor inheemse vogels en

zoogdieren. Jaarlijks worden meer dan 6000 dieren opgevangen, gebracht door particulieren en

dierenambulances. Het werkgebied beslaat de provincie Fryslân, het westelijk deel van de provincie
Groningen, provincie Drenthe en de kop van provincie Overijssel. De Fûgelhelling heeft enkele

tussenstations, die onder de vergunning van de Fûgelhelling functioneren en die uitsluitend dienen

voor een kortdurende opvang van hooguit enkele dagen. De stations zijn in Leeuwarden, Marssum,
Beetgum, Finkum en Assen.

In 40 jaar is Vogelasiel de Fûgelhelling gegroeid van een liefhebberij van een enkeling tot een

professioneel opvangcentrum. Zij kent een groot vrijwilligersbestand, waaronder vrijwilligers met een

beperking die begeleid worden in het verrichten van aangepaste taken. Meer over dit buitengewone
werk kuntu vinden op http:/lwwwíugelhelling.nl.

Vanwege de financiële situatie van de stichting - jaarlijks is er een begrotingstekort — kan zij het

zonder financiële steun van de overheid niet lang meer redden. Wij hebben besloten om, naast de

structurele subsidie van € 4.000,-- vanwege de hoge nood in het goede werk dat zij doen, éénmalig
een bijdrage van € 5.000,-- te geven.

Oproep
Wij willen u namens de raad oproepen ons voorbeeld te volgen en een (structurele) financiële bijdrage
te leveren aan de Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling.
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Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief of wilt u reageren, neemtu dan contact op met Hieke

Femerda, beleidsadviseur. Zij is te bereiken via hieke.femerda@psterland.nl of telefonisch op
bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Koen en Ellen van Selm
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(Artikel 33 Reglement van Orde)

Raad d.d.: De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 6
november 2017
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\

95\

Verzoeken wij het college :

Alle Gemeenten in Friesland en Groningen en het Provinciebestuur
van Friesland en Groningen door middel van het sturen van een brief
en e

'

0 te roepen een structurele financiële bijdrage te gevenomêëjaaäijäsïëkbl‘t‘êfi‘tê dekken.
Als Gemeente Opsterland het voorbeeld te geven en naast de

reguliere structurele ondersteuning een éénmalige subsidie te

verstrekken van 5000 euro en dit incidenteel te dekken uit de

exploitatie van 2018;
Toelichting: Ondergetekende(n)‚ lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Zijn van mening dat;
*

de Fûgelhelling een toonaangevend opvangcentrum is Nederland en

daarmee Noord Nederland op de kaart zet;

* de Fûgelhelling in Ureterp een positieve bijdrage levert voor de

opvang van wilde dieren die zorg behoeven (10.000 per jaar);

*
de Fûgelhelling voorziet in een behoefte voor de wijde omtrek;

*

de vergoedingen die men per dier ontvangt niet toereikend zijn om de

kosten te dekken;

* de provincie, Friese en Groningse gemeenten hun

verantwoordelijkheid dienen te nemen;

*
de Fûgelhelling 50 vrijwilligers met beperkingen begeleidt die

aangg@ste taken verrichten;
‘

Ondertekening en

naam:

ChristenUnie Gerrit Weening
Opsterlands Belang Marcel van Opzeeland
Partij van de Arbeid Roel Vogelzang
CDA Sjors Veenstra

OpsterLanders Johan Sieswerda
WD Hielke de Vries

Dit amendement is
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Gemeente Midden Groningen"
T.a.v. het college van B&W

Postbus 21

9600 AB HOOGEZAND

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen:

2017-35982 Hieke Ferwerda (0512) 386 229 1

Onderwerp: Beetsterzwaag, 16 januari 2018
verzoek tot bijdrage Fûgelhelling Verzonden op:

Geacht college,

De raad van gemeente Opsterland heeft op 6 november 2017 bijgaand amendement unaniem

aangenomen. In dit amendement verzoekt de gemeenteraad het college van B&W alle gemeenten in

Fryslân en Groningen, evenals het Provinciebestuur van beide provincies opte roepen een structurele
financiële bijdrage te leveren aan Vogelasiel de Fûgelhelling te Ureterp.

Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling
Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling te Ureterp is een opvangcentrum voor inheemse vogels en

zoogdieren. Jaarlijks worden meer dan 6000 dieren opgevangen, gebracht door particulieren en

dierenambulances. Het werkgebied beslaat de provincie Fryslân, het westelijk deel van de provincie
Groningen, provincie Drenthe en de kop van provincie Overijssel. De Fûgelhelling heeft enkele

tussenstations, die onder de vergunning van de Fûgelhelling functioneren en die uitsluitend dienen
voor een kortdurende opvang van hooguit enkele dagen. De stations zijn in Leeuwarden, Marssum,
Beetgum, Finkum en Assen.

In 40 jaar is Vogelasiel de Fûgelhelling gegroeid van een liefhebberij van een enkeling tot een

professioneel opvangcentrum. Zij kent een groot vrijwilligersbestand, waaronder vrijwilligers met een

beperking die begeleid worden in het verrichten van aangepaste taken. Meer over dit buitengewone
werk kunt u vinden op httpzl/www.fugelhelling.nl.

Vanwege de financiële situatie van de stichting - jaarlijks is er een begrotingstekort — kan zij het
zonder financiële steun van de overheid niet lang meer redden. Wij hebben besloten om, naast de
structurele subsidie van € 4.000,-- vanwege de hoge nood in het goede werk dat zij doen, éénmalig
een bijdrage van € 5.000,-- te geven.

Oproep
Wij willen u namens de raad oproepen ons voorbeeld te volgen en een (structurele) financiële bijdrage
te leveren aan de Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling.

Postbus 10.000 Hoofdstraat 82 T (0512) 386 222 E gemeente@opsterland.nl IBAN NL82 BNGH 028.50.06.606

F (0512) 381 875 | www.opsterland.nl BTW NL0019501498019244 ZP Beetsterzwaag 9244 CR Beetsterzwaag
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Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief of wilt u reageren, neemtu dan contact op met Hieke

Fenn/erde, beleidsadviseur. Zij is te bereiken via hieke.fewverda@opsterland.nl of telefonisch op

bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Koe n en Ellen van Selm

Postbus 10.000 Hoofdstraat 82 T (0512) 386 222 E gemeente@opsterland.nl IBAN NL82 BNGH 0285006606

9244 ZP Beetsterzwaag 9244 CR Beetsterzwaag F (0512) 381 875 | www.opsterland.nl BTW NL001950149301
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AMENDEMENT

Opsterland

(Artikel 33 Reglement van Orde)

Raad d.d.: De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 6

november 2017

Agendapunt:

Onderwerp: Begroting 2018

Wijziging/aanvulling:

\
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Verzoeken wij het college :

Alle Gemeenten in Friesland en Groningen en het Provinciebestuur

van Friesland en Groningen door middel van het sturen van een brief

en

{age Wo
te roepen een structurele financiële bijdrage te geven

om 9 jaa i] s tt‘êh‘tè dekken.

Als Gemeente Opsterland het voorbeeld te geven en naast de

reguliere structurele ondersteuning een éénmalige subsidie te

verstrekken van 5000 euro en dit incidenteel te dekken uit de

exploitatie van 2018;

Toelichting: Ondergetekende(n)‚ lid van de raad van de gemeente Opsterland,
Zijn van mening dat;
* de Fûgelhelling een toonaangevend opvangcentrum is Nederland en

daarmee Noord Nederland op de kaart zet;

*
de Fûgelhelling in Ureterp een positieve b■drage levert voor de

opvang van wilde dieren die zorg behoeven (10.000 perjaar);

*

de Fûgelhelling voorziet in een behoefte voor de wijde omtrek;

*
de vergoedingen die men per dier ontvangt niet toereikend zijn om de

kosten te dekken;

*
de provincie, Friese en Groningse gemeenten hun

verantwoordelijkheid dienen te nemen;

*
de Fûgelhelling 50 vrijwilligers met beperkingen begeleidt die

aangepaste taken verrichten;
Ondertekening en

naam:

ChristenUnie Gerrit Weening
Opsterlands Belang Marcel van Opzeeland
Partij van de Arbeid Roel Vogelzang
CDA Sjors Veenstra

OpsterLanders Johan Sieswerda
WD Hielke de Vries

Dit amendement is
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