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Vrijgekomen huurwoning: Hazeblom 3
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 13 maart 2017.
Het is een studio (woning zonder aparte slaapkamer) met een netto huurprijs van
€ 343,86.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier. Als u op de
homepage van de gemeente Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar
vindt u het actuele aanbod van huurwoningen. U kunt alleen middels dit formulier
reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het
gemeentehuis.

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

Reageren kan tot en met 18 februari aanstaande. U kunt alleen reageren op deze
woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van
de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt
bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.

Kalender
16 feb
21 feb
28 feb

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via (0519)
535077 of m.mulder@schiermonnikoog.nl

Openingstijden:

Streekarchivaris
Raadsvergadering
Evaluatie
staandwantvissers

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.

Evaluatie staandwantvissers
Op dinsdagavond 28 februari 2017 om 20.00 uur evalueren we in het gemeentehuis
het afgelopen visjaar. Vist u wel eens met een recreatief staandwantnet op
Schiermonnikoog, dan nodigen wij u hierbij van harte uit. We vinden het belangrijk om
jaarlijks te evalueren zodat we eventuele wijzigingen in regelgeving kunnen toelichten of
problemen met andere strandgebruikers kunnen oplossen. Voor de evaluatie nodigen wij
ook handhavers, terreinbeheerder en onderzoekers uit.
Melden
Via onze website (direct regelen) kunt u zich weer melden als u in 2017 met een
recreatief staandwantnet wilt gaan vissen. Een jaarlijkse melding bij de gemeente is
sinds een aantal jaar verplicht.
Een kindvoorziening voor Schiermonnikoog: een unieke kans
Alle kinderen op Schiermonnikoog moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
op ons eiland om later goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Door een goede
samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool en school voor
voortgezet onderwijs als ook sport- en recreatieve voorzieningen in een kindvoorziening,
kunnen we dat bewerkstelligen. Bovendien biedt dit een kwaliteitsimpuls aan het
onderwijs op beide scholen. Het gemeentebestuur van Schiermonnikoog en de
schoolbesturen van basis- en voortgezet onderwijs hebben Noorderwijs gevraagd een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar zo’n kindvoorziening; kunnen betrokkenen
zich vinden in dit idee? En biedt wet- en regelgeving mogelijkheden om een
kindvoorziening te realiseren?
Uit gesprekken met betrokkenen ( schoolteams, kinderen, ouders, medewerkers van
welzijnsorganisaties) blijkt dat het merendeel zich in dit idee kan vinden. De huidige weten regelgeving staat een dergelijke voorziening (nog) niet toe maar als er een goed plan
ligt, waar heel Schiermonnikoog de schouders onder zet, liggen er goede kansen.
Op dit moment telt Schiermonnikoog twee scholen: basisschool Yn de Mande en de
Inspecteur Boelensschool. Het leerlingenaantal neemt af door krimp; er is alle reden om
na te denken over een oplossing om het voortgezet onderwijs voor het eiland te
behouden. Als we niets doen, is er een reële kans dat de Inspecteur Boelensschool op
termijn haar deuren moet sluiten. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren! Kinderopvang
wordt op dit moment niet aangeboden, met uitzondering van twee gastouders die
opvang verzorgen. Terwijl er wel vraag is naar kinderopvang.
Het is onze ambitie een kindvoorziening te realiseren, waarbij peuterspeelzaal, beide
scholen en kinderopvang samenwerken met andere organisaties op het eiland die
activiteiten voor jongeren organiseren en met het bedrijfsleven om onze jeugd optimale
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Zo’n kindvoorziening is voor Nederland uniek. De schaal van Schiermonnikoog maakt deze unieke oplossing mogelijk.
Op dit moment werken scholen al veelvuldig samen met eilander ondernemers: kinderen krijgen kookles in een
restaurant, jongeren lopen stage bij bedrijven etc. Deze initiatieven kunnen we verder uitbouwen. Een nauwe
samenwerking tussen beide scholen verbetert de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs. Samenvoeging
van peuterspeelzaal en kinderopvang en scholen, biedt kansen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en
goed te volgen.
De komende maanden gaan we het plan verder concretiseren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. We nodigen u van
harte uit om mee te denken over de inrichting van deze kindvoorziening. Om onze kinderen en jongeren de best
mogelijke ontwikkelingskansen te bieden en onze scholen voor het eiland te behouden.
Via deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Bekendmakingen
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 24 januari 2017 de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Schiermonnikoog vastgesteld. Deze verordening treedt in
werking op de dag na bekendmaking. De verordening ligt gedurende 6 weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij de
publieksbalie. Ook is deze te zien bij de raadstukken van 24 januari 2017 via bestuur.schiermonnikoog.nl/vergaderingen.
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Schiermonnikoog 2016
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 24 januari de Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden Schiermonnikoog 2016 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na
bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2016.
Raadsvergadering 21 februari 2017
Op dinsdag 21 februari 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 raadsvergadering van 24 januari 2017
Mededelingen

Opiniërend deel:
6.
Krediet interim-directie basisschool
7a.
Ontslag griffier
7b.
Benoeming griffier (wordt nagezonden)
8.
Wijziging CAR-UWO
9.
Benoeming leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Hus en Hiem)
10.
Vaststellen jaarverslag leerplicht
11.
Wijziging reglement van orde raadsvergaderingen
12.
Voorstel verhuur bedrijventerrein aan de Veerweg
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lijst van Ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve
Samenwerking De Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
Informatie over stand van zaken jachthaven
Vragenuur
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
Evenementenvergunning plaatsen wereldbol Noordzeestrand
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een wereldbol gemaakt van zwerfvuil op de
locatie standplaats AtelierSchier van 4 maart tot 17 april 2017. (09-02-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 32
Er is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd (09-02-2017)
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.

