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Openbaarheid WOZ-waarden van alle woningen
Vanaf 1 oktober 2016 is het WOZ-waardeloket (LV WOZ) beschikbaar. Dit is een
landelijke site waarin iedereen de WOZ-waarden van alle woningen kan raadplegen. De
gemeente Schiermonnikoog is echter nog niet aangesloten op de LV WOZ. Daardoor
zijn voor onze gemeente de WOZ-waarden van woningen nog niet zichtbaar in het
centrale landelijke loket.

Openingstijden:

De openbaarheid van de WOZ-waarden van alle woningen geldt echter ook voor onze
gemeente. Dit betekent dat ook voor onze gemeente de WOZ-waarden van woningen de
geheimhoudingsplicht is opgeheven en deze gegevens aan een ieder die daarom
vraagt, moeten worden verstrekt.

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
3 nov
9 nov
9 nov
15 nov

Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Cie Sociaal Domein

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.

Hiertoe hebben wij op onze website, zoals veel gemeenten, een alternatieve voorziening
getroffen. Door gebruik te maken van de link WOZ-loket die op onze website is
geplaatst, kunnen de formeel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden van
woningen naar waardepeildatum 1 januari 2015 worden opgevraagd. Het WOZ-loket is
bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Bulkverstrekking
en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn wettelijk niet (nog)
toegestaan.
Reden dat Schiermonnikoog nog niet is aangesloten ligt op het automatiseringsvlak en is
dus software technisch van aard. De belastingapplicatie van de gemeente
Schiermonnikoog wordt ondergebracht bij het Shared Servicecentrum van de gemeente
Leeuwarden (SSL). Om deze reden is een koppeling met het LV WOZ nog niet mogelijk.
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 met behulp van je DigiD via onze website, onder
“direct regelen”.
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.
Kijk voor meer informatie op onze website onder “direct regelen” of neem contact op 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.

Bekendmakingen
Begroting 2017
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de
gemeentelijke begroting over het jaar 2017 vanaf dinsdag 25 oktober 2016 bij de publieksbalie
voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder is de begroting 2017 te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl
(zoekwoord begroting) of via www.overheid.nl

Vergadering gemeenteraad 9 november 2016
Op dinsdag 9 november wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
4. Mededelingen
Besluitvormend deel:
5. Belastingvoorstellen
6. Begroting 2017
7. Toetreding gemeente Texel tot de ‘Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog,
Terschelling en Leeuwarden’
8. Sluiting
U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune. Alle raadsstukken
zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Vergadering commissie Sociaal Domein 15 november 2016
Op dinsdag 15 november 2016 wordt 's avonds om 20.30 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de
commissie Sociaal Domein gehouden.
De conceptagenda luidt:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 4 oktober 2016
4. Ingekomen stukken (ingekomen stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis)
5. Toekomst onderwijs op Schiermonnikoog
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting
De vergadering kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune. De voorzitter kan besluiten om bepaalde agendapunten
achter gesloten deuren te behandelen.
Wijziging Huisvestingsverordening 2015
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 september 2016 heeft
besloten een wijziging Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 vast te stellen. De wijziging betreft een aantal
technische aanpassingen. De wijziging Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 is met terugwerkende kracht in
werking getreden met ingang van 1 juli 2016.
Inzage
De wijziging Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 ligt ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwestreek 5 te
Schiermonnikoog. Een ieder kan een kopie van de stukken ontvangen tegen betaling van de daarvoor geldende kosten. Het
besluit is tevens te raadplegen op www.overheid.nl
Officiële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op
www.overheid.nl in een elektronisch gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst
in de gemeentelijke nieuwsbrief en op de website www.schiermonnikoog.nl. Dit betekent wel dat alleen rechten kunnen
worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Willem Dijkstraat 2
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee elzen op het perceel Willem Dijkstraat 2. (24-10-2016)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Pathmosstraat 2
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Lijsterbes op het perceel Pathmosstraat 2.
(24-10-2016)
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.

