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Wethouder J.R. Dijkstra treedt af
Wethouder J.R. Dijkstra heeft in de vergadering van Burgemeester en Wethouders
van 5 juli gemeld per 1 september 2016 af te treden.
Hij heeft in zijn brief aan de raad van Schiermonnikoog aangegeven dat aan zijn
aftreden ten grondslag ligt een persoonlijk verschil van inzicht binnen het college van
Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het ontwikkelen van een visie op de
toekomst van Schiermonnikoog.
De inmiddels 70-jarige heer Dijkstra heeft naast een maatschappelijke loopbaan van 55
jaar gedurende een periode van bijna 15 jaar het openbaar bestuur gediend in
verschillende functies. Hij is lid van de Provinciale Staten van Drenthe geweest, heeft de
gemeenschap van Schiermonnikoog in een eerdere periode als wethouder en raadslid
gediend.
Gemeente Noordoost-Fryslan treffen maatregelen voor betaalbare zorg
Kort geleden werd in de landelijke media aandacht gevraagd voor te hoge eigen
bijdragen voor zorg en ondersteuning via gemeenten. Het ging om uitzonderingen, maar
wel om situaties waarbij burgers veel moesten betalen voor de hoeveelheid zorg die zij
kregen.
Ook in Noordoost Fryslân kwam dit bij enkele inwoners voor. De colleges van de DDFKgemeenten, maar ook Ameland en Schiermonnikoog hebben maatregelen getroffen dit
tegen te gaan. Belangrijkste maatregel is het wijzigen van de manier waarop eigen
bijdragen worden berekend. Veel gebruikers van zorg en ondersteuning gaan hierdoor
binnenkort een lagere eigen bijdrage betalen. Dit geldt vooral voor mensen die
begeleiding of dagbesteding krijgen, en die meer dan de laagste eigen bijdrage betalen.
Voor inwoners die de laagste eigen bijdrage betalen, verandert er op dit moment niets.
Daarvoor zijn reeds eerder compensatiemogelijkheden ontwikkeld.
De eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning worden door het CAK opgelegd. De
gemeenten hebben het CAK inmiddels geïnformeerd over de nieuwe wijze van
berekenen. Het CAK gaat die vanaf periode 8 invoeren. Inwoners kunnen met vragen
terecht bij de gebiedsteams van de gemeenten. Meer informatie over de eigen bijdrage
is te vinden op www.noordoostzorgt.nl.

Bekendmakingen
Ontheffing Drank- en Horecawet 150 jaar Badplaats

De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen
voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens de viering van 150 jaar
Badplaats op het Noordzeestrand (thv Paal 3) op 6 augustus 2016. De ontheffing is
geldig tussen 17.00 en 23.00 uur. (06-07-2016)
Evenementenvergunning 150 jaar Badplaats
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een
strandfeest in het kader van 150 jaar Badplaats op 6 augustus 2016 tussen 13.00 en
23.30 uur op het Noordzeestrand thv Paal 3. (06-07-2016)
Evenementenvergunning strunmarkten
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van
strunmarkten in de Willemshof op de donderdagavonden in de zomer op14, 21 en 28 juli
en 4, 11, 18 en 25 augustus 2016. (06-07-2016)

Wegafzetting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de volgende locaties:
Dinsdag 12 juli worden van 18.30 uur tot 21.00 uur Langestreek (tussen Nieuwestreek en Karelspad), Karelspad,
Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek) Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten (uitzondering Arriva
Nieuwestreek)
Woensdag 13 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Harthoorn
huifhuifkarren afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of
route kiezen via de Aisterbun.
Wegafzetting strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden de donderdagavonden op 14, 21 en 28 juli en
op 4, 11, 18 en 25 augustus 2016 wegen worden afgesloten op de volgende locaties: Reeweg thv VVV, ingang
Nieuwestreek vanaf de Langestreek en Middenstreek thv Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft vrij
toegankelijk vanaf de Middenstreek. De Paaslandweg blijft vrij toegankelijk vanaf de Reeweg vanaf zuid.
De afzettingen worden geplaatst tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband met de opbouw van de kramen wordt de
Nieuwestreek al vanaf 18.00 uur afgesloten. (06-07-2016)

Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis maakt u dan even een afspraak (telefonisch of aan de balie)
zodat de stukken kunnen worden klaargelegd.
Niet eens met het besluit?
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een
zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit van toepassing
is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

