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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.

Marja van der Meer nieuwe griffier Schiermonnikoog
Marja van der Meer wordt de nieuwe griffier van de gemeente
Schiermonnikoog. De gemeenteraad heeft haar op 21 februari 2017
benoemd.
Mevrouw Van der Meer is op dit moment Statenlid en daarnaast is zij
bestuursondersteuner bij Zorgcentrum het Bildt in St. Annaparochie.
Eerder was zij als raadslid en wethouder bestuurlijk actief in de
gemeente Menameradiel.
De zoektocht naar een nieuwe raadsgriffier was nodig omdat de huidige griffier, de heer
Siep van der Zwaag, per 1 mei 2017 met pensioen gaat. Het is de bedoeling dat Marja
van der Meer per die datum zal aantreden.
Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017
Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Door te stemmen
bepaalt u mee door wie en hoe Nederland wordt bestuurd. Met uw stempas kunt u in elk
stembureau binnen uw eigen gemeente stemmen. Op uw stempas staat het adres van
het dichtstbijzijnde stembureau.
Stempas
Voor iedere kiesgerechtigde die op 30 januari 2017 inwoner is van de gemeente
Schiermonnikoog, wordt een stempas aangemaakt. Deze stempassen zijn op 21
februari bezorgd.
Stempas kwijt
Bent u uw stempas kwijt? U kunt tot dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur een
vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie van de gemeente
Schiermonnikoog. Dit moet u persoonlijk regelen, dus neem hiervoor uw
legitimatiebewijs mee. Als u uw 'oude' stempas terugvindt, kunt u daarmee niet
stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?
U kunt deze persoon machtigen door het invullen van de achterzijde van de stempas. De
gemachtigde moet een kopie van uw legitimatie meenemen naar het stembureau. Een
gemachtigde kan alleen namens u stemmen, op het moment dat hij ook zelf stemt en
mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen?
Dit moet u schriftelijk aanvragen bij uw eigen gemeente; dit kan tot en met 10 maart. U
kunt het aanvraagformulier downloaden via onze website of . U kunt ook uw stempas bij
de Publieksbalie laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan tot en met 14 maart 12.00 uur
Stembureau
U kunt stemmen in het gemeentehuis (raadzaal) Nieuwestreek 5. Het stemlokaal is
geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Het stemlokaal is toegankelijk voor mindervaliden.
Meer informatie
Meer uitgebreide informatie over de mogelijkheden om te stemmen, de stemlocaties in
de gemeente Schiermonnikoog etc. kunt u lezen op onze website.
Snoei bomen Middenstreek in herfst
De snoei van de bomen aan de Middenstreek zou vanaf maandag 27 februari beginnen.
In die week begon de voorjaarsvakantie van het midden en zuiden van Nederland. Het
leek ons niet verstandig om in die week de Middenstreek af te sluiten. Dat is niet prettig
voor het openbaar vervoer en ook niet voor de ondernemers.
Na 15 maart mag op grond van de Flora- en Faunawet niet meer gesnoeid worden en
BTL Bomendienst ziet geen mogelijkheid om dit voor 15 maart te doen. Daarom is
besloten de snoei van de bomen te verplaatsen naar de herfst.

Toewijzing tweede rij seniorenwoningen nieuwe Riich
Nu de eerste rij van zeven woningen in Bouwes Tieuwn is opgeleverd kan gestart worden met de bouw van de
tweede rij. Alle bewoners van de oude Riich hebben (tijdelijk) onderdak gevonden. De sloop van de oude Riich staat
gepland voor begin maart 2017. Vier woningen zijn al vergeven, wat betekent dat de drie overige woningen in die rij
toegewezen kunnen worden aan andere woningzoekenden. De woningen in de tweede rij worden naar verwachting in
het najaar van 2017 opgeleverd.
Aan de toewijzing zijn een aantal toetsingscriteria verbonden. Hieronder leest u wanneer u in aanmerking komt voor
een seniorenwoning in Bouwes Tieuwn.
1. Inschrijven
U moet ingeschreven staan als woningzoekende in de gemeente Schiermonnikoog. Op de website
www.schiermonnikoog.nl kunt u zich inschrijven. Als u in de zoekbalk het woord ‘wonen’ ingeeft komt u op de juiste
pagina terecht.
2. Binding
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.
3. Inkomen
De huurprijs van de woningen komt te staan op € 592,55. WoonFriesland houdt zich zoveel mogelijk aan de
passendheidsnorm, wat betekent dat er voorrang wordt gegeven aan mensen met een inkomen onder € 22.200,- bij
een eenpersoonshuishouden en € 30.175,- bij een tweepersoons-huishouden. Hiervoor hebben wij van iedereen die
in aanmerking wil komen voor een huurwoning een recente inkomensverklaring nodig van de belastingdienst. U kunt
het formulier kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543. Houdt u bij het aanvragen
uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Het duurt ongeveer
7 tot 10 werkdagen voordat u uw formulier van de Belastingdienst ontvangt. Ook vragen wij u om de laatste 3
loonstroken of, in geval van AOW, een maandoverzicht uit 2017.
4. Urgentie
De seniorenwoningen worden ook als passen/geschikt gezien voor woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een
medische urgentie. Wanneer is er sprake van medische urgentie?
U kunt aanspraak maken op de voorrangsregeling bij woningtoewijzing op basis van medische urgentie als:
 uw huidige woning om technische en/of financiële of verhuurbare reden niet kan worden aangepast en de
aanpassing in de woonsituatie voor u dringend noodzakelijk is
 een woningaanpassing in verband met de aard van de medische noodzaak niet afdoende is
U krijgt een medische urgentie wanneer het voor u dringend noodzakelijk is om te verhuizen. Of u in aanmerking komt
voor een medische urgentie wordt bepaald door een daarin gespecialiseerd bureau (MO-zaak). Een medische
urgentie van bijvoorbeeld een huisarts volstaat niet. U dient zelf een aanvraag voor medische urgentie in bij de MOzaak.
U kunt een aanvraagformulier ‘medische urgentie WoonFriesland’ aanvragen bij de MO-zaak op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur via telefoonnummer 088-1011700 of per e-mail via servicedesk@mozaak.nl. Na ontvangst, vult u het
aanvraagformulier in en stuurt die naar de MO-zaak. Dit kan per mail naar servicedesk@mozaak.nl of per post naar
de MO-zaak, Postbus 410, 8901 BE Leeuwarden.
Na ontvangst van uw aanvraagformulier door MO-zaak wordt u binnen 5 werkdagen uitgenodigd voor het
spreekuurbezoek ten behoeve van een onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op een locatie van de MO-zaak. Aan
een medisch advies zijn kosten verbonden die u voor de uitnodiging dient te betalen. Na het gesprek, wanneer er
geen externe (para)medische informatie wordt opgevraagd, zal het medisch advies na 5 werkdagen aan u worden
toegestuurd per mail. Wanneer er aanvullende informatie nodig is voor het advies, dan zal dit langer duren. De
doorlooptijd van het advies is dan afhankelijk van de datum van binnenkomst van de te beoordelen externe informatie.
Het advies zal bij een positief resultaat beknopte informatie bevatten, maar minimaal grondslag, beperkingen en
motivering van het advies. Bij een negatief resultaat zal het advies meer uitgebreide informatie bevatten, met name op
met betrekking tot motivering en afwijzing.
Zodra u het medisch advies van de MO-zaak heeft ontvangen, stuurt u het medisch advies naar de gemeente
Schiermonnikoog. Het advies wordt door WoonFriesland gecontroleerd en indien nodig, wordt u uitgenodigd voor een
aanvullend gesprek. Wanneer uw medisch advies van MO-zaak past binnen de richtlijnen van het woonruimteverdeelsysteem van WoonFriesland, nemen wij het medisch advies van de MO-zaak over.
5. Leeftijd
De woningen zijn gelabeld als seniorenwoningen. Dat betekent dat er alleen huishoudens van maximaal twee
personen in deze woningen mogen. Daarnaast betekent het ook dat er voorrang wordt gegeven aan
woningzoekenden van 55 jaar of ouder voor zittende huurders van WoonFriesland, en 65 jaar of ouder voor overige
woningzoekenden. Mocht er een tweede ronde worden gehouden dan zal er gekeken worden naar woningzoekenden
van 55 jaar of ouder buiten het woningbestand van WoonFriesland.

Omdat de oplever- en toewijzingsdatum nog niet bekend is, houden wij geboortejaren aan. Dus bent u geboren in of
voor 1952 dan rekenen wij u tot de groep van 65 jaar of ouder. Bent u in of voor 1962 geboren dan behoort u tot de
groep van 55 jaar of ouder.
6. Inschrijfduur
Bij een gelijke voorrang wordt er toegewezen naar inschrijfduur.
7. Doorstroom
Om de doorstroom vanuit andere huurwoningen van WoonFriesland op Schiermonnikoog te bevorderen is besloten
zo mogelijk ook prioriteit te geven aan doorstroom van de huidige huurders van WoonFriesland die geboren zijn in of
voor 1962. Dit geldt niet voor huurders van seniorenwoningen/levensloopwoningen van WoonFriesland en alle
bovenstaande criteria zullen in eerste instantie op deze groep worden toegepast (passend inkomen, binding, urgentie,
leeftijd, inschrijfduur). U dient zich wel eerst in te schrijven als woningzoekende.
Nog even op een rij
Wij kijken naar de voorrangscriteria in deze volgorde: binding- medische urgentie-leeftijd- inkomen- inschrijfduur
Wilt u zich inschrijven voor een woning in Bouwes Tieuwn? Vult u dan vóór 1 april aanstaande het formulier op onze
website in onder direct regelen – actueel aanbod huurwoningen.
Denkt u aan de bijlagen?
De inschrijvingen worden alleen in behandeling genomen als er een recente inkomensverklaring wordt meegeleverd.
En het advies van MO-zaak als u in aanmerking wilt komen voor een medische urgentie. Bij huurders in de
particuliere sector is ook de huurdersverklaring verplicht. Een format hiervoor kunt u afhalen op het gemeentehuis of
per e-mail opvragen via m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op telefoonnummer 0519-535077 maar
bij voorkeur per e-mail op m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Aangezien het een drietal woningen betreft, kunt u zich eenmalig inschrijven en bij de opmerkingen een eventuele
voorkeur aangeven. Op de plattegrond op de website is te zien welke woningen er kunnen worden toegewezen. U
kunt kiezen uit Bouwes Tieuwn 4, 6 en 8.

Bekendmakingen
Commissie bezwaarschriften 3 maart 2017
Op 3 maart 2017 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een hoorzitting.
De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van de
bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten de om hoorzitting achter gesloten deuren te
laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina Smid,
secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Omgevingsvergunning Reeweg 8
De omgevingsvergunning voor de verbouw van het pand is verleend.(28-02-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 5
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken en gewijzigd ingediend onder nummer 2017.0014 (22-02-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 5
Er is een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd voor een antennemast (22-02-2017)
Omgevingsvergunning Berkenplas e.o.
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van speeltoestellen (22-02-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 64
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor interne verbouw en het plaatsen zonnepanelen. (22-02-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 32
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik ligt 6 weken ter inzage. (22-02-2017)
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.

