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Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur
Kalender
1 sep
8 sep
14 sep

Extra
raadsvergadering
Streekarchivaris
Informatiemiddag
Culturele Hoofdstad
2018

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Raadsvergadering 1 september 2016
Op donderdag 1 september 2016 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een
openbare raadsvergadering gehouden. In deze vergadering zal de heer Ger Heeringa,
tot dusver gemeentesecretaris, worden geïnstalleerd als wethouder. Hij volgt de heer
Jan Dijkstra op.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Kennisname ontslagname als wethouder
4.
Verkiezing wethouder
5.
Installatie wethouder
6..
Sluiting.
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de
publieke tribune.
Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2016
Studenten die recht hebben op studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een
vergoeding voor de bootkosten van maximaal € 58,67 per jaar. Dit jaar kan er een
vergoeding worden gevraagd voor het kalenderjaar 2016. Om in aanmerking te komen
moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:





De student ontvangt studiefinanciering;
De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Om de vergoeding te krijgen moet je het daarvoor bestemde aanvraagformulier invullen.
Het formulier kun je digitaal invullen via onze website www.schiermonnikoog.nl met
behulp van je DigiD. Type in de zoekbalk student of kijk bij het menu onder zelf
regelen/onderwijs. Dit kan vanaf 1 september 2016.
De aanvraag wordt gedaan in de periode van 1 september tot 1 november van het
kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij het indienen moet het Bericht nr.1
studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs ingeleverd worden.
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV Chip kaart 2016 vragen wij u een bericht
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit bericht is nodig om vast te stellen of u
geheel 2016 studiefinanciering ontvangt of over een kortere periode. Voor de
beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert.
Wij vragen naar het ‘bericht van studiefinanciering 2016, nr. 1’. Dit bericht kunt u via de
post op uw woonadres hebben ontvangen of (indien u deze keuze heeft gemaakt)
digitaal via ‘mijn Duo’.
Digitaal via ‘mijn Duo’:
 inloggen in mijnduo
 mijn gegevens
 post
 archief
Door op de link in archief te drukken worden de berichten geordend op datum. Na
openen van het bericht kunt u het opslaan of printen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Ameland
telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl
Eilander student?
Als eilander student kunt u ook in aanmerking komen voor het eilander kortingstarief bij
Wagenborg., U dient hiervoor een recente schoolverklaring in te leveren bij Wagenborg.
Informeer bij Wagenborg naar de mogelijkheden.

Toewijzing seniorenwoningen Willemshof
Binnenkort wordt gestart met de sloop van het Groene Kruisgebouw in de Willemshof. Er komen twee
seniorenwoningen voor in de plaats. Naar verwachting zullen de woningen in maart 2017 worden opgeleverd. Aan de
toewijzing van deze seniorenwoningen zijn een aantal toetsingscriteria verbonden. Hieronder leest u wanneer u in
aanmerking komt voor een woning in de Willemshof.
1. Inschrijven
U moet ingeschreven staan als woningzoekende in de gemeente Schiermonnikoog. Op de website
www.schiermonnikoog.nl kunt u zich inschrijven. Als u in de zoekbalk het woord ‘wonen’ ingeeft komt u op de juiste
pagina terecht.
2. Binding
U krijgt voorrang als u economisch en/of maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.
3. Inkomen
De huurprijs van de woningen komt te staan op € 652,93. Er wordt voorrang gegeven aan mensen met een
(gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen boven € 22.100,- bij een eenpersoonshuishouden en € 30.050,- bij een
tweepersoonshuishouden. Daarnaast moet het jaarinkomen lager zijn dan € 35.739,-. Hiervoor hebben wij van
iedereen die in aanmerking wil komen voor een huurwoning een inkomensverklaring 2015 nodig van de
belastingdienst. U kunt het formulier kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.
Houdt u bij het aanvragen uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, loonstrook en
rijbewijs. Het duurt ongeveer 7 tot 10 werkdagen voordat u uw formulier van de Belastingdienst ontvangt. Ook vragen
wij u om de laatste 3 loonstroken of, in geval van AOW, een maandoverzicht uit 2016.
Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een 'verklaring geregistreerd inkomen' van de Belastingdienst of een
definitieve Aanslag Inkomstenbelasting. Zonder deze verklaring kunnen wij u de woning niet toewijzen. Vraag daarom
nu alvast deze verklaring aan!
4. Leeftijd
De woningen zijn gelabeld als seniorenwoningen. Dat betekent dat er alleen huishoudens van maximaal twee
personen in deze woningen mogen. Daarnaast betekent het ook dat er voorrang wordt gegeven aan
woningzoekenden van 65 jaar of ouder. Omdat de oplever- en toewijzingsdatum nog niet exact bekend is, houden wij
geboortejaren aan. Dus bent u geboren in of voor 1952 dan rekenen wij u tot de groep van 65 jaar of ouder.
5. Urgentie
De seniorenwoningen worden ook als passend/geschikt gezien voor senioren met een medische urgentie. Wanneer is
er sprake van medische urgentie?
U kunt aanspraak maken op de voorrangsregeling bij woningtoewijzing op basis van medische urgentie als:
•uw huidige woning om technische en/of financiële of verhuurbare reden niet kan worden aangepast en de
aanpassing in de woonsituatie voor u dringend noodzakelijk is
•een woningaanpassing in verband met de aard van de medische noodzaak niet afdoende is
U krijgt een medische urgentie wanneer het voor u dringend noodzakelijk is om te verhuizen. Of u in aanmerking komt
voor een medische urgentie wordt bepaald door een daarin gespecialiseerd bureau (MO-zaak). Een medische
urgentie van bijvoorbeeld een huisarts volstaat niet. U dient zelf een aanvraag voor medische urgentie in bij de MOzaak.
U kunt een aanvraagformulier ‘medische urgentie WoonFriesland’ aanvragen bij de MO-zaak op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur via telefoonnummer 088-1011700 of per e-mail via servicedesk@mozaak.nl. Na ontvangst, vult u het
aanvraagformulier in en stuurt die naar de MO-zaak. Dit kan per mail naar servicedesk@mozaak.nl of per post naar
de MO-zaak, Postbus 410, 8901 BE Leeuwarden.
Na ontvangst van uw aanvraagformulier door MO-zaak wordt u binnen 5 werkdagen uitgenodigd voor het
spreekuurbezoek ten behoeve van een onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op een locatie van de MO-zaak. Aan
een medisch advies zijn kosten verbonden die u voor de uitnodiging dient te betalen. Na het gesprek, wanneer er
geen externe (para)medische informatie wordt opgevraagd, zal het medisch advies na 5 werkdagen aan u worden
toegestuurd per mail. Wanneer er aanvullende informatie nodig is voor het advies, dan zal dit langer duren. De
doorlooptijd van het advies is dan afhankelijk van de datum van binnenkomst van de te beoordelen externe informatie.
Het advies zal bij een positief resultaat beknopte informatie bevatten, maar minimaal grondslag, beperkingen en
motivering van het advies. Bij een negatief resultaat zal het advies meer uitgebreide informatie bevatten, met name op
met betrekking tot motivering en afwijzing.
Zodra u het medisch advies van de MO-zaak heeft ontvangen, stuurt u het medisch advies naar de gemeente
Schiermonnikoog. Het advies wordt gecontroleerd en indien nodig, wordt u uitgenodigd voor een aanvullend gesprek.
Wanneer uw medisch advies van MO-zaak past binnen de richtlijnen van het woonruimte-verdeelsysteem, nemen wij
het medisch advies van de MO-zaak over.
6. Inschrijfduur
Bij een gelijke voorrang wordt er toegewezen naar inschrijfduur.
Nog even op een rij. Wij kijken naar de voorrangscriteria in deze volgorde:
binding-inkomen- leeftijd- medische urgentie- inschrijfduur
Wilt u zich inschrijven voor een woning in de nieuwe Riich? Vult u dan het formulier in. Deze kunt u downloaden via
het nieuwsbericht op de website of afhalen bij de balie. Uiterlijke inschrijfdatum is 18 september aanstaande.

Denkt u aan de bijlagen?
De inschrijvingen worden alleen in behandeling genomen als er een inkomensverklaring van 2015 wordt
meegeleverd. En daarnaast het advies van MO-zaak als u in aanmerking wilt komen voor een medische urgentie.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op telefoonnummer 0519-535077 maar
bij voorkeur per e-mail via m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Informatiemiddag Culturele Hoofdstad 2018
Op 14 september a.s. bezoekt Streekwerk Waddeneilanden Schiermonnikoog voor een inloopdag. Tijdens deze
inloopdag krijgen burgers, stichtingen en verenigingen de kans om “binnen te lopen” en hun ideeën en projecten voor
het maatschappelijke subsidiebudget Iepen Mienskipsfûns met de medewerkers van Streekwerk te delen. Vervolgens
is er in de periode van 12 september tot 7 oktober een mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen bij de
Provincie.
Tijdens deze inloopdag is ook Immie Jonkman van de Stichting Culturele Hoofdstad aanwezig om projecten en ideeën
op het eiland, gericht op dit bijzondere jaar, van extra input te kunnen voorzien. ‘s Middags zal mevrouw Jonkman
bovendien een presentatie over Culturele Hoofdstad 2018 verzorgen voor raads- en collegeleden, inwoners,
ondernemers en organisaties.
U bent van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn.
Wanneer:
Tijd:
Waar:

14 september 2016
14.00-15.00 uur
raadszaal gemeentehuis

Het jaar 2018 wil de provincie gebruiken om een verandering in Friesland op gang te brengen. Cultuur als middel om
van de provincie een betere en mooiere plek te maken. Of dat nu economisch, cultureel of bijvoorbeeld sociaal is.
Cultuur inzetten om problemen op te lossen, samen met de inwoners van Friesland en in samenwerking met onze
collega Europeanen. Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op www.2018.nl.
Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen
Wilt u samen met anderen iets doen om de leefbaarheid op uw eiland te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek
naar initiatiefrijke inwoners, organisaties, stichtingen en verenigingen met goede projectideeën. Vanaf 12 september
tot en met 7 oktober 2016 kunnen zij weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip die de leefbaarheid verbeteren uit te voeren. In de deze subsidieronde is
€ 1,2 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.
Inloopdagen
Om uw projectidee met een medewerker van Streekwerk Friese Waddeneilanden te bespreken, kunt u contact
opnemen met het projectbureau. Binnenkort komen wij ook naar u toe! Op onderstaande tijden kunt u voor al uw
vragen over het Iepen Mienskipsfûns of Kulturele Haadstêd 2018 terecht op het gemeentehuis op uw eiland. U kunt
vrijblijvend binnenlopen of alvast een afspraak maken om uw projectidee voor te leggen op:
•
14 september, gemeentehuis Schiermonnikoog,
Durk Holwerda (Streekwerk)
Immie Jonkman (KH2018)

11.00 - 16.00 uur
13:30 - 16.00 uur

Aanmelden kan via eilanden@fryslan.frl (graag met gewenst tijdstip) of door te bellen met 058 – 292 5812.

Bekendmakingen
Er zijn deze week geen bekendmakingen.
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.

