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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.

Toelage uitwonende studenten Schiermonnikoog
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling
Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke
toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal
studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het
voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor
in aanmerking.
Voor wie?
U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:
 een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf
op Schiermonnikoog woont;
 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO,
VWO) en (één van) uw ouder(s) op Schiermonnikoog woont.
Bij een inkomen lager dan € 33.649,39 ontvangt u de maximale toelage € 150,30. Is uw
inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende
euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch
een aanvraag in.
Aanvragen voor 1 maart
Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2016/2017 moet
uiterlijk voor 1 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.
Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:
 een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
 een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling
die u op het formulier heeft ingevuld;
 kopie van de beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget
over 2014.
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit
automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk
dan op www.toeslagen.nl.
Aanvragen
U kunt de gemeentelijke toelage digitaal aanvragen via onze website, onder “direct
regelen”. Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland.
Telefoon (0519) 555 555 of e-mail info@ameland.nl
Streekarchivaris op 2 februari in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 2 februari aanwezig in het gemeentehuis.
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een
afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: streekarchief@dongeradeel.nl
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.

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
U kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune, via onze website of via SchiermonnikoogTV.

Bekendmakingen
Loterijvergunning Sierlikene Meu
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een loterijvergunning te verlenen aan toneelvereniging
Sierlikene Meu voor het houden van een loterij op 3 en 4 februari 2017 in het Dorpshuis te Schiermonnikoog.
(18-01-2017)
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Reeweg 7, Tox Bar
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat een melding op grond van artikel 8.41 lid 1
Wet milieubeheer is ontvangen van Convivium BV (Tox Bar), Reeweg 7, 9166 PW Schiermonnikoog. Het betreft
veranderingen van de indeling van de inrichting.
Tegen een melding ex artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer is geen bezwaar en beroep mogelijk.
De melding ligt ter inzage van 20 januari tot en met 16 februari 2017. Voor het inzien van de melding kunt u op
werkdagen langskomen op het gemeentehuis van 9.00-12.00 uur. (17-01-2017)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Kerkelaantje 1
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee esdoorns en één berk op het perceel Kerkelaantje 1
(schoolplein van de Inspecteur Boelensschool). (16-01-2017)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Torenvlakte 9
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Esdoorn op het perceel Torenvlakte 9. (16-01-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 10
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een hekwerk (18-01-2017)
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.

