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Vacature griffier
De gemeenteraad van Schiermonnikoog zoekt een

Openingstijden:

Ben jij die proactieve griffier die de raad kan reflecteren op zijn werkwijze? Kun jij als
sparringpartner en vertrouwenspersoon optreden en weet je uit ervaring om te gaan met
verschillende belangen? Ben jij daarnaast communicatief vaardig en voel je aan wat de
raad nodig heeft? Solliciteer dan nu!

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
7dec
13 dec
14 dec
14 dec
15 dec
21 dec

Grofvuil en oud papier
Raadsvergadering
Schuldhulpverlening
WoonFriesland
Streekarchivaris
Inzamelen KCA

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.

GRIFFIER
voor 18 uur per week

Informatie
De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze website
www.schiermonnikoog.nl.
Je kunt tot 20 december 2016 solliciteren door per e-mail je brief en CV te zenden naar
personeelszaken@schiermonnikoog.nl
Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog,
moet deze inschrijving voor 1 januari 2017 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die
zich na 1 september 2016 hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren,
vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen
wij nagaan wie er nog actief op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst
van woningzoekenden. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit
formulier moet u online invullen en vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website
(product Herinschrijving woningzoekenden).
Nieuw
In verband met de gewijzigde regels met betrekking tot het passend toewijzen van
woningen hebben wij van u de actuele inkomensgegevens nodig. U kunt deze opvragen
bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een
‘Inkomensverklaring’.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2017, dan verwijderen wij u van de lijst van
woningzoekenden. U moet zich dan weer opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt
komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martje Mulder, telefoon
(0519) 535077 of e-mail m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel
verschillend. De gemeente biedt de mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te
komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening kan de oplossing
hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op woensdag 14 december is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit
kan plaatsvinden op het gemeentehuis (Nieuwestreek 5) of indien noodzakelijk/gewenst
bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in
Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).

Bekendmakingen
Vergadering gemeenteraad 13 december 2016
Op dinsdag 13 december 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
4a. Besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2016
4b. Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2016
5. Mededelingen
Besluitvormend deel:
6. Aanpassing tarieven OZB, forensenbelasting 2017 (1e wijziging 2017), 1e wijziging toeristenbelasting 2017,
1e wijziging legesverordening 2017 en moties liggelden
7. Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid
Opiniërend deel:
8. Wijziging verordeningen Participatiewet
9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
10. Exploitatie en baggeren jachthaven
11. Toekomst bezoekerscentrum
12. Lijst van Ingekomen Stukken
13. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve
14. Samenwerking De Waddeneilanden
15. Vragenuur
16. 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

Tijdelijk plaatsen tenten Binnendijken
Op basis van artikel 4.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Schiermonnikoog is het niet toegestaan
kampeermiddelen te plaatsen buiten aangewezen kampeerplaatsen. Het college kan echter een ontheffing van dit
verbod verlenen.
Het college heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van maximaal 7 tenten op het terrein van
groepsaccommodatie Binnendijken in de periode 2 tot en met 5 mei 2017. (24-11-2016)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken darttoernooi
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het jaarlijkse darttoernooi op van 3 tot en met 5 maart in de Duinhoeve, Kooiweg 2
te Schiermonnikoog. De ontheffing is op zaterdag 4 maart en zondag 5 maart geldig tussen 10.00 en 18.00 uur. Op
vrijdag 3 maart is de ontheffing geldig tussen 19.00 en 02.00 uur. (24-11-2016)
Evenementenvergunning Darttoernooi
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het jaarlijkse darttoernooi van 3 tot en met 5
maart 2017, Duinhoeve, Kooiweg 2 Schiermonnikoog. (24-11-2016)
Bekendmaking collectieve festiviteiten
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat op de volgende dagen de normaal geldende geluidsvoorschriften
voor horeca-inrichtingen niet van toepassing zijn. Dit betekent voor de woonomgeving dat op deze dagen enige
geluidsoverlast valt te verwachten. Gedurende deze collectieve festiviteiten moeten de horecaondernemers wel de
redelijkerwijze mogelijke maatregelen treffen om overlast te voorkomen.
Hierbij maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog bekend dat zij in hun vergadering
d.d. 15 november 2016 op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog het
volgende hebben besloten:
Als collectieve festiviteiten voor het jaar 2017 voor de gehele gemeente aan te wijzen:
Koningsdag op donderdag 27 april 2017 van 20.00 tot 03.00 uur;
Kallemooi van zondag 4 juni tot en met dinsdag 6 juni 2017 dagelijks van 20.00 tot 03.00 uur;
Oud en nieuw, de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018, van 20.00 tot 03.00 uur.
Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer kunnen van deze collectieve
festiviteiten gebruik maken.

De volgende algemene voorwaarden gelden:
a)
b)
c)
d)

De festiviteit dient binnen de inrichting plaats te vinden, dus niet op het terras of elders buiten de inrichting
(ramen en deuren gesloten);
Voorkomen dient te worden dat overmatige of onnodige hinder ontstaat;
Bij overmatige of onnodige hinder hebben de politie en de gemeente door of namens het college van
burgemeester en wethouders, de mogelijkheid in te grijpen. De aanwijzingen die daarbij worden gegeven
dienen te worden opgevolgd;
De gebruiksvergunning die op de inrichting van toepassing is blijft tijdens de aangewezen dagen van
toepassing; hierbij is onder meer het maximum aantal bezoekers en het vrijhouden van de nooduitgangen van
belang.

Voor meer informatie: afdeling publiekszaken, telefoonnummer 0519-535050
Omgevingsvergunning Langestreek 64
De omgevingsvergunning voor en verbouw en wijziging is verleend (30-11-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
De omgevingsvergunning is ingetrokken. Er wordt een nieuwe aanvraag ingediend onder nummer 2016.0054 (30-112016)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken. Er is een nieuwe aanvraag ingediend onder nummer 2016.0056.
(30-11-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
Er is een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend. (30-11-2016)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
Er is een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend. (30-11-2016)
Omgevingsvergunning Zevenhuizen 9
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van de woning en het bijgebouw. (01-12-2016)
Omgevingsvergunning Karrepad 8
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een berging. (01-12-2016)
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.

