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Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst in
het dorpshuis op maandag 9 januari 2017 om 20.00 uur.
De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,
het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar.

Openingstijden:

Graag ontmoeten wij u op 9 januari om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

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
9 jan

10 jan

10 jan

18 jan

18 en
25 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst
Gemeente 20.00 uur in
dorpshuis
Presentatie Culturele
Hoofdstad 14.00-15.30
uur raadszaal
Commissie Sociaal
Domein 20.30 uur
raadszaal
Inloopspreekuur Woon
Friesland 11.00 uur
gemeentehuis
Workshops Streekwerk
In dorpshuis

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.

Raadsvergaderingen in 2017
De gemeenteraad vergadert in 2017 op:
24 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei, 20 juni, 4 juli, 15 augustus,
19 september, 17 oktober, 07 november, 28 november en 12 december.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en kunnen worden gevolgd via de website van
de gemeente, via SchiermonnikoogTV en vanaf de publieke tribune.
Presentatie over Culturele Hoofdstad 2018
Op dinsdagmiddag 10 januari 2017 zal mevrouw Immie Jonkman van de Stichting
Culturele Hoofdstad een presentatie geven over Culturele Hoofdstad 2018 voor raadsen collegeleden, inwoners, ondernemers en organisaties. Daarnaast kunnen tijdens
deze bijeenkomst projecten en ideeën op het eiland, gericht op dit bijzondere jaar,
worden besproken.
U bent van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn van 14.00 tot 15.30 uur
in de raadszaal.
Aanmeldactie voor mantelzorgers start weer
De gemeente Schiermonnikoog waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers
zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling
op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente; zij zijn echter niet
allemaal in beeld. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie.
Mantelzorgers die zich vóór 1 februari 2017 aanmelden ontvangen een VVV-bon
van € 40,-.
Waarom aanmelden?
Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over de
ondersteuning die u wellicht nodig heeft. Misschien heeft u behoefte aan structurele
ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een steuntje in de rug. Wij willen u als
gemeente graag de ondersteuning bieden die u nodig heeft en daarom is het ook zo
belangrijk dat wij weten dat u mantelzorger bent.
Woont u in Schiermonnikoog en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg
verleent aan een ander? Dan vragen wij u zich aan te melden via het aanmeldformulier
op onze website. U kunt deze printen, invullen en afgeven bij de Publieksbalie.
Er liggen ook aanmeldformulieren in het gemeentehuis bij de receptie.
Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?
Heeft u zich vorige jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een VVV-bon.
Opnieuw aanmelden is niet nodig.
Hoe wordt mijn idee een uitvoerbaar plan?
Met een aantal dorpsgenoten of bestuursleden heeft u een leuk idee
voor een project. Maar hoe maakt u van dat idee een goed
projectplan? En waar vindt u geld om dat plan te realiseren?
Streekwerk Waddeneilanden organiseert twee workshops over deze
onderwerpen in het nieuwe jaar te beginnen op Schiermonnikoog.
Op woensdag 18 januari geven we een workshop met informatie en tips om een goed
projectplan te schrijven waarmee u subsidies en fondsen aan kunt vragen.
Op woensdag 25 januari geven we een workshop crowdfunding; wat is crowdfunding en
hoe zet ik dat in voor het realiseren van mijn project?

De workshops worden beide dagen gehouden in het Dorpshuis van 11.00 - 16.00 uur. Deelname en lunch zijn gratis.
U kunt de workshops ook afzonderlijk van elkaar volgen.
Aanmelden en meer informatie
Meld u voor 11 januari aan voor één of beide dagen via eilanden@fryslan.frl. Wees er op tijd bij, er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
Indienen van projecten voor het Iepen Mienskipsfûns
Tussen 9 januari en 3 februari kunt u weer projecten indienen voor het Iepen Mienskipsfûns.
Op woensdag 25 januari zijn medewerkers van Streekwerk aanwezig in Het Dorpshuis, Torenstreek 18a, om u te
adviseren bij uw aanvraag. U kunt hiervoor vrij binnenlopen of u kunt zich aanmelden bij Durk Holwerda of Yvonne de
Vries, telefoon 058 – 2925812, email: eilanden@fryslan.nl

Bekendmakingen
Vergadering commissie Sociaal Domein 10 januari 2017
Op dinsdag 10 januari 2017 wordt 's avonds om 20.30 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de
commissie Sociaal Domein gehouden.
De conceptagenda luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Vaststellen agenda
Verslag 29 november 2016
Vervangende ruimte koffiezaal Riich
24 uurs zorg op Schiermonnikoog
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

De vergadering kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune. De voorzitter kan besluiten om bepaalde
agendapunten achter gesloten deuren te behandelen.
Drank- en Horecavergunning Badweg 17, wijziging
De burgemeester heeft besloten de Drank- en Horecavergunning van Hotel Duinzicht, Badweg 17 te
Schiermonnikoog te wijzigen. (02-01-2017)
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat cafe It aude Beuthús
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van 1 kansspelautomaat
gedurende het kalenderjaar 2017. (04-01-2017)
Onttrekkingsvergunning Middenstreek 19
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een onttrekkingsvergunning te verlenen voor het
onttrekken van een gedeelte van het pand Middenstreek 19 aan de bestemming tot permanente bewoning ten
behoeve van recreatief gebruik. (0-01-2017)
Wijzigingsverordening Participatiewet 2016
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 13 december 2016 de
wijzigingsverordening Participatiewet 2016 vastgesteld.
Artikel I treedt in werking op de eerste dag na publicatie van het wijzigingsbesluit. Artikel II treedt in werking op de
eerste dag na publicatie van het wijzigingsbesluit en werkt terug tot 1 januari 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.

