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Tel: (0519) 535050
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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
18 jan
19 jan
18 en
25 jan
24 jan

Inloopspreekuur
Woon Friesland
Streekarchivaris
Workshops
Streekwerk
Raadsvergadering

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.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Koffiekamer
De afgelopen week is wat onrust ontstaan over het voortbestaan van de koffiekamer.
Langs deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken. Nu
de eerste rij van de nieuwe seniorenwoningen bijna klaar is zal in februari begonnen
worden met de sloop van de Riich. Gezien de staat waarin de koffiekamer verkeert,
wordt ook deze gesloopt. Dat betekent echter niet dat de voorziening koffiekamer stopt
te bestaan.
Op dit moment is de gemeente bezig om de koffiekamer tijdelijk op een andere locatie
onder te brengen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. Alle activiteiten die in de
koffiekamer plaatsvinden kunnen daarmee hun doorgang vinden.
Het onderbrengen van de koffiekamer op een geschikte locatie heeft onze eerste
prioriteit. Zodra we hier meer over kunnen melden brengen we u hiervan op de hoogte.
Daarna zullen we ons richten op de structurele oplossing. Daarvoor zullen we ook met
de belanghebbende partijen om tafel gaan om tot een gedragen plan te komen.
Nieuwe containers voor oud papier op bedrijventerrein Melle Grietjespad
Zoals u weet haalt voetbalvereniging “De Monnik” iedere maand het oud papier op.
Daarnaast kunt u oud papier deponeren in de daarvoor bestemde papiercontainers aan
het Karrepad en in bungalowpark De Monnik.
Tot voor kort kon u ook oud papier brengen bij de
garagebox aan de Burgemeester v.d. Bergstraat.
Deze garagebox is gesloten. U kunt het oud papier
nu deponeren in twee groene containers die op het
bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad staan.
De containers staan bij de manege aan de oostkant
van het bedrijventerrein.
Het oud papier graag aan de rechterkant in de
container zetten, zodat de linkerkant vrij blijft.
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?
Dan ontvangt u automatisch een VVV-bon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.
Veranderingen tegemoetkoming chronisch zieken over 2016
In 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de
Compensatie Eigen Risico afgeschaft. De gemeente heeft besloten om deze doelgroep
financieel tegemoet te komen met de regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten’.

Wat is er veranderd voor de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten?
De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en
de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.
De gemeenten gaan nu over deze compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Helaas krijgen gemeenten
hiervoor veel minder geld.
Wat gaat de gemeente in 2017 doen?
De gemeenten in Noordoost Fryslân kennen vanaf 1 januari 2017 opnieuw een tegemoetkomingsregeling voor
chronisch zieken en gehandicapten. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de compensatie opnieuw met
terugwerkende kracht, over 2016, in te laten gaan. De regeling is op drie punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar:
-de vergoeding is verhoogd naar €400,- per persoon per kalenderjaar;
-AV-Frieso-verzekerden over 2016 kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 180,-de aanvraagperiode is verschoven van 1 maart tot en met 31 mei 2017.
Wat houdt dit nieuwe beleid in?
Het nieuwe beleid maakt het mogelijk dat de gemeenten in Noordoost Fryslân per kalenderjaar een vergoeding van €
400,- uitkeren. Av-Frieso verzekerden in 2016 komen in aanmerking voor een vergoeding van € 180,-. De vergoeding
wordt uitgekeerd aan inwoners die aan de onderstaande twee voorwaarden voldoet:
 u heeft een Wmo-indicatie (voorziening of hulpmiddel) afgegeven vóór 31 december 2016 door de gemeenten
in Noordoost Fryslân of voor het overgangsrecht Wmo door het CIZ;
 u betaalt voor uw Wmo-voorziening of hulpmiddel niet meer dan de laagste eigen bijdrage aan het CAK. Deze
bijdrage staat op uw factuur van het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De
laagste eigen bijdrage in 2016 voor een eenpersoonshuishouden is maximaal € 19,40 per vier weken. Voor
een meerpersoonshuishouden geldt een bijdrage van maximaal € 27,80 per vier weken;
In 2017 zal er een vergoeding plaatsvinden over het kalenderjaar 2016.
Wanneer wordt deze bijdrage uitbetaald?
Begin februari 2017 ontvangen alle cliënten met een Wmo-indicatie in 2016 en AV-Frieso verzekerden in 2016 een
brief met een antwoordkaart. Tot het moment dat de brief is verzonden is het niet nodig om zelf actie te ondernemen.
Deze informatie geldt voor de gemeenten: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog

Bekendmakingen
Raadsvergadering 24 januari 2017
Op dinsdag 24 januari wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2016
Mededelingen

Besluitvormend deel
6.
Exploitatie en baggeren jachthaven
7.
Toekomst bezoekerscentrum
Opiniërend deel:
8.
Vaststelling verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
9.
Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
10.
Strandbewaking badstrand 2017- 2021
11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van Ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve
Samenwerking De Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting.

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Omgevingsvergunning Heereweg 2
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een schuurtje en een tunnelkas (11-01-2017)
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. U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het gemeentehuis..
Niet eens met het besluit?
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.

