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Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester
Op 5 april 2017 wordt een bijzondere raadsvergadering gehouden. Deze vergadering
staat geheel in het teken van de benoemingsprocedure voor de vervulling van de
vacature burgemeester. Tijdens die vergadering zal o.a. over de profielschets worden
gesproken en zal deze worden vastgesteld. Commissaris van de Koning van Friesland,
de heer Brok, zal de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester in
ontvangst nemen. De benoemingsprocedure zal ongeveer een half jaar in beslag
nemen. Aan het waarnemerschap van burgemeester Stellingwerf komt hiermee een
einde.
Reactie burgemeester Stellingwerf
Met de invulling van de vacature burgemeester zal er binnen afzienbare termijn een
einde komen aan de periode van waarneming van het burgemeesterschap waaraan ik
vanaf 10 augustus 2015 met veel plezier invulling mag geven. Een burgemeester wordt
benoemd voor een periode van zes jaar. Omdat ik niet de ambitie heb mij desgewenst
nog zes jaar te binden, zal ik daarom ook niet op de open te stellen vacature solliciteren.
Ik denk dat het voor het eiland, voor de eilander gemeenschap en voor de continuïteit
van het bestuur op het eiland belangrijk is dat een nieuwe door de Kroon te benoemen
burgemeester in principe de reguliere ambtstermijn vol maakt. Daarmee is het eiland
naar mijn mening het meest gebaat. Ik ben blij en dankbaar dat ik hier straks ruim twee
jaar heb mogen bijdragen aan het bestuur en daarmee aan het wel en wee van de
gemeente. Ik zal mijzelf ook de komende periode, wanneer de benoemingsprocedure
voor de nieuwe burgemeester wordt doorlopen, samen met mijn vrouw blijven inzetten
voor ons mooie eiland Schiermonnikoog. Tot het moment dat het stokje wordt
doorgegeven aan de nieuw te benoemen burgemeester.
Wegafzetting Monnikenloop
Tijdens de Monnikenloop op zaterdag 25 maart 2017 tussen start 11.00 uur en finish
ongeveer 14.30 uur is het niet mogelijk de Reeweg (tussen de zeedijk en de
Middenstreek) te gebruiken. Gedurende de start zal ook de Nieuwestreek afgesloten zijn
en tijdens de loop zijn delen van de Langestreek, de Badweg en het Karrepad minder
goed bereikbaar.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2017-2018
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.

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

Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs. De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de
school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening
gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v..
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het
basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen
op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de vaste wal
(Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan
het college van burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een
onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de
eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van openbaar
vervoer.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar
2017-2018 tot uiterlijk 1 juni 2017 via een aanvraagformulier bij het college indienen.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website (in zoekbalk leerlingenvervoer
intypen) of verkrijgen bij Erica de Vries via telefoonnummer (0519) 555 555.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 5 april 2017
Op woensdag 5 april 2017 wordt om 16.30 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststellen agenda
Vaststelling verordening op de vertrouwenscommissie
Benoeming leden van de vertrouwenscommissie
Gesprek met de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân over de profielschets voor de functie van burgemeester.
Vaststelling profielschets voor de functie van burgemeester
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.
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2017
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 21 maart 2017 het Reglement van Orde voor de
gemeenteraad 2017 vastgesteld. Dit reglement treedt in werking op één dag na bekendmaking. Het reglement van orde voor de
gemeenteraad, vastgesteld op 14 juni 2005, vervalt op dat moment.
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en APV
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en, voor zover het haar bevoegdheid betreft, het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, hebben besloten voor onbepaalde tijd aan te wijzen als toezichthouder
ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet 9 medewerkers van MB-All. (23-03-2017)
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars Monnikenloop
Op 21 maart 2017 heeft de burgemeester van Schiermonnikoog besloten 15 verkeersregelaars aan te wijzen ten behoeve van de
monnikenloop op zaterdag 25 maart 2017. (23-03-2017)
Commissie bezwaarschriften 7 april 2017
De geplande hoorzitting van de commissie bezwaarschriften van 7 april gaat niet door.
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)
Besloten zitting commissie bezwaarschriften 4 april 2017
Op 4 april 2017 behandelt de commissie bezwaarschriften ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een besloten hoorzitting. De
hoorzitting is besloten in verband met privacygevoelige informatie. De commissie behandeld één bezwaarschrift.
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 Langestreek om de Noord 20
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiding van een recreatiewoning. (15-03-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 5
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mast is verleend (22-03-2017)
Omgevingsvergunning Berkenplas e.o.
De omgevingsvergunning voor het verbeteren van speelnatuur is verleend (22-03-2017)
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.

