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Deze ontvangt u dan via een
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Wmo-loket maandag 14 november gesloten
Maandag 14 november is het wmo-loket in verband met de dag voor de mantelzorg
gesloten. Mochten er dringende zaken zijn dan kunt u uw naam inspreken op de
voicemail via (0519) 531654 of een e-mail sturen naar wmo@schiermonnikoog.nl. Er
wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Informatiedag over hulpmiddelen in/om huis
Stichting Welzijn, WMO gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land
organiseren op 14 november een informatieve dag over hulpmiddelen in en om huis.
Expert Zorg uit Dokkumf laat u graag kennis maken met grotere en kleinere
hulpmiddelen uit hun assortiment. Wilt u informatie over hulpmiddelen dan bent u van
harte welkom op 14 november 2016 tussen 11.00 en 15.30 uur in het Zorg- en Medisch
Centrum.
Tarief toeristenbelasting 2017
Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de toeristenbelasting
vastgesteld voor het jaar 2017. Het tarief voor de toeristenbelasting zal in 2017 € 1,52
gaan bedragen voor nachtverblijf.
Wijziging termijn van de Strandontheffing
Voor inwoners van Schiermonnikoog is het toegestaan om met een auto/motor langs de
kustlijn van het Noordzeestrand te rijden. Hiervoor moet het voertuig allereerst een
eilander rijontheffing hebben. Daarnaast is ook een strandontheffing nodig. Voor het
rijden op het strand zijn namelijk bijzondere (gedrags-)regels opgesteld, mede omdat
ons strand is gelegen in Natura2000 gebied en de status Nationaal Park heeft.
Tot 1 november 2016 was de strandontheffing één kalenderjaar geldig. De beleidsregels
zijn echter onlangs gewijzigd en met deze wijziging heeft de strandontheffing, evenals de
eilander rijontheffing, een doorlopend karakter gekregen. De voorwaarden blijven verder
gelijk, alleen de mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders om
tussentijds wijzigingen in de voorschriften bij de strandontheffing door te voeren is
toegevoegd.
De wijziging wordt na twee jaar geëvalueerd, om te zien of de wijziging niet heeft geleid
tot meer rijbewegingen op het strand. De aard van de wijziging is namelijk puur gelegen
in het terugdringen van administratieve lasten voor de aanvrager en het ambtelijk
apparaat. Het is uitdrukkelijk niet de verwachting / bedoeling dat het aantal
rijbewegingen op het strand stijgt.
De strandontheffingen die voor 2016 gelden verlopen op 31 december 2016. Wilt u na
31 december 2016 op het strand rijden, dan kunt u vanaf 15 november 2016 een nieuwe
strandontheffing aanvragen. In 2017 zal scherp worden toegezien op de geldigheid van
de strandontheffing. Voor rijden op het strand zonder geldige ontheffing kunt u een boete
tegemoet zien.
Wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Overlast van paardenpoep en fietswrakken
Op 18 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad besloten de APV aan te passen. Dit
vanwege aanhoudende overlast van paardenpoep op straat en van overvolle
fietsenstallingen op de veerdam. De gewijzigde regels treden in werking op 14 november
aanstaande.
Wat betekenen de nieuwe regels?
Als u zich met een aanspanning (een paard of pony gespannen voor een kar of koets)
op de weg begeeft is het vanaf 14 november verplicht het dier een poepopvangzak te
laten dragen.
Voor ruiters is het vanaf 14 november 2016 verplicht om de paardenpoep direct nadat
het is gedeponeerd te verwijderen. Dit geldt overal in de bebouwde kom, maar ook
buiten de bebouwde kom als u zich rijdt op het gedeelte van de weg dat bestemd of
mede bestemd is voor voetgangers of fietsers of op een kinderspeelplaats. Het college
kan nog andere plaatsen aanwijzen waar deze regel van kracht is.

De fietsoverlast, met name op de veerdam, zal worden tegengegaan door het verwijderen van fietswrakken en fietsen
die langer dan 14 dagen op dezelfde plek staan. Een mogelijke opschoningsactie zal eerst worden aangekondigd in
de nieuwsbrief en doormiddel vaneen gericht merkteken op of aan het betreffende rijwiel.
Leergeld Friesland-Oost
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil kinderen mee laten doen!
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals
meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze
kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.
Stichting Leergeld Friesland Oost werkt met goed opgeleide intermediairs die bij u thuis, na het maken van een
afspraak, op bezoek komen om een aanvraag te bespreken.
Kijk voor meer informatie op www.leergeldfrieslandoost.nl
WOZ-waarde woningen openbaar
Bijgaande link WOZ-loket: https://www.woz-loket.nl/0088 biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen in de
gemeente Schiermonnikoog te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van
afzonderlijke woningen. Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn niet toegestaan.
De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden naar waardepeildatum
1 januari 2015.
Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is
de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast
gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Bekendmakingen
(Technische) wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 2009
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 18 oktober 2016 is besloten de APV
(technisch) te wijzigen op een aantal onderdelen. Dit besluit treedt in werking op 11 november 2016. (03-11-2016)
Wijziging beleidsregel geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2016 besloten artikel 11 van de Beleidsregels
voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog aan te passen.
De wijziging treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie en werkt terug tot 1 november 2016. (09-11-2016)

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
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.

