Gemeente Schiermonnikoog
Begroting 2021 in één oogopslag
Lokale heffingen
€ 2.874.000

Het Rijk
(de algemene uitkering)
€ 3.209.000
Inzet reserves
(inzet reserves)
€ 289.000

Inkomsten
€ 7.781.000

Overige inkomsten
(o.a. huur, rente, dividend)
€ 1.409.000

Algemene dekkingsmiddelen,
Overhead & Onvoorzien
€ 1.420.000

Uitgaven
€ 7.781.000

Burgers en bestuur
€ 977.000
-bestuur
-dienstverlening aan
burgers/bedrijven/bezoekers
-burgerparticipatie
Reserves
€ 148.000
-opbouwen reserves
Economie en
Werkgelegenheid
€ 500.000
-toerisme
-recreatie
-jachthaven

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de begroting na voorstellen
ombuigingen en nieuw beleid. Deze begroting is nog niet vastgesteld.

Opgebouwd uit:
OZB € 546.000
Forensenbelasting € 251.000
Toeristenbelasting € 1.274.000
Afvalstoffenheffing € 373.000
Rioolheffing € 201.000
Begraafrechten € 32.000
Leges auto-ontheffingen € 64.000
Overige leges € 133.000

Sociaal
€ 1.927.000
-volksgezondheid, zorg en
welzijn
-onderwijs en jeugd
-werk en inkomen
-sport en cultuur

Ruimtelijke ontwikkeling
en wonen
€ 2.808.000
-onderhoud openbare ruimte
-verkeer en vervoer
-duurzaamheid, natuur en
milieu
-vergunningverlening, toezicht
en handhaving
-openbare orde en veiligheid

Lees waarmee we aan de slag gaan

Begroting 2021 (conceptbegroting)
De financiële basis van de gemeente Schiermonnikoog is, ondanks de kosten en maatregelen rondom
corona, gezond. Het college van burgemeester en wethouders presenteert daarom met gepaste trots
de begroting 2021. Afgelopen jaar zijn er belangrijke projecten voor onze eilander gemeenschap in
de steigers gezet. Andere plannen staan in de planning. We benoemen er hier een paar.

In de steigers
• Het plan voor woningbouwlocatie Oost en de grondexploitatie is vastgesteld.
• De verbouwing van het Koningshuis tot cultuur-historisch centrum is in gang gezet.
• De verbouwing van het dorpshuis en de bibliotheek is door ons ondersteund door middel van
het verstrekken van een krediet en geldlening.
• Het oude gedeelte van het gemeentehuis wordt verbouwd en verduurzaamd.
• Er is in de zomermaanden een pilot geweest voor het verder autoluw maken van het
centrum. Het resultaat daarvan wordt geëvalueerd.
• De regionale energiestrategie (RES) is van start gegaan.
• Om elke inwoner en bezoeker te betrekken bij de energietransitie is gestart met een traject
voor burgerparticipatie.
• Het project nieuwe bewegwijzering dorp is in de afrondende fase.
• De bouw van Informatiecentrum het Baken is gestart.
• Er is een voorontwerp bestemmingsplan Dorp opgesteld en nagenoeg gereed voor de
inspraak.

Doorbouwen
Een aantal belangrijke zaken staan voor 2021 op de planning:
• Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor 24-uurszorg.
• Afronding van het traject voor de Inspecteur Boelensschool om een nevenvestiging te
worden van het Dockinga College.
• De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Dorp wordt afgerond.
• Het terrein van woningbouwlocatie Oost wordt bouwrijp gemaakt, waarna begonnen wordt
met de woningbouw.
• Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied wordt gekeken naar de regels en
(on)mogelijkheden voor de boerderijen in de polder.
• Samen met de andere Waddeneilanden willen we invulling geven aan het in 2020
uitgevoerde onderzoek naar (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden van (seizoens)personeel.
• Op basis van de bevindingen uit de pilot worden stringentere maatregelen voorbereid om
het autoluw karakter te versterken.
• Qua duurzaamheid staat 2021 in het teken van de Transitievisie Warmte, de Regionale
Energiestrategie (RES) 1.0 en verschillende projecten uit de Nota Dursum eilaun.
• Om te kunnen inspelen op klimaatverandering en klimaatadaptie wordt in samenwerking
met de andere Waddeneilanden een ‘hoogwaterstresstest’ uitgevoerd.

Meer lezen?
Dit is een greep uit de plannen voor 2021. Op de andere zijde ziet u een overzicht van de inkomsten
en uitgaven. Op de website van de gemeente kunt u de hele begroting bekijken. In de
programmabegroting kunt u lezen wat het college wil bereiken en wat ze hiervoor gaat doen.
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november over deze conceptbegroting.

