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U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
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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.

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen 2017
Eind van deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2017. Op het
aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat
de WOZ-waarde in 2017 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2016.
Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2016 mag de gemeente bij de
waardebepaling dus geen rekening houden!
Verbouwingen in 2016
Verbouwingen na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2017 worden wel in de waarde
meegenomen. Uw woning of bedrijf wordt dan gewaardeerd zoals deze er op 1 januari
2017 stond. Daarbij wordt wel het waardepeil van 1 januari 2016 gehanteerd!
Gebruikers van woningen ontvangen geen aanslag OZB maar wel een WOZbeschikking
Gebruikers van woningen hoeven geen OZB te betalen en ontvangen geen aanslag
gebruikersbelasting OZB. Omdat de WOZ-waarde op grond van het nieuwe
puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) meeweegt bij de bepaling van de maximale
huur hebben huurders van woningen in de gereguleerde huursector belang bij de WOZwaarde. Gemeenten moeten daarom aan huurders in de gereguleerde woonsector een
WOZ-beschikking zenden. Uit praktisch oogpunt wordt aan alle gebruikers van woningen
een WOZ-beschikking gezonden.
Taxatieverslagen (via internet)
Na ontvangst van de aanslag, kunt u als u een nadere onderbouwing van de waarde van
uw woning of bedrijf wilt, het taxatieverslag opvragen. U kunt het taxatieverslag digitaal
opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Van belang hierbij is dat de aanslag op
uw naam staat. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam met
wachtwoord) kunt u via de linken <Persoonlijke gegevens> WOZ>Adres>het
taxatieverslag opvragen.
Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een
“natuurlijk persoon” dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. Voor het
opvragen van het taxatieverslag kunt u dan het aanvraagformulier taxatieverslag
gebruiken, dat bij de toelichting van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is
gevoegd.
Uitgebreide informatie.
Uitgebreide informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en de waardering
onroerende zaken (WOZ) vindt u in de toelichting, die bij het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen is gevoegd.
Indien u toch nog vragen heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen via (0519) 298888
of eventueel mailen naar postbus20@schiermonnikoog.nl.
Raadsvergadering 5 april 2017
Op woensdag 5 april wordt om 16.30 uur in het gemeentehuis een openbare
raadsvergadering gehouden.
Raadstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Het programma Jongeren op Gezond Gewicht
Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze
volksgezondheid. Gemiddeld één op de zeven Nederlandse
kinderen heeft overgewicht. De wereld waarin onze jeugd opgroeit is
de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden waarin verleidelijke keuzes
vaak (letterlijk) de meest voor de hand liggende keuzes zijn. De groei van het aantal
jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een gezonde
omgeving zal integraal moeten worden aangepakt.
Ouders, opvoeders, leraren, sportcoaches en ieder ander in de omgeving van een kind
heeft invloed op het eet- en beweeggedrag. De overheid, lokale overheden, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spelen op dit gebied een grote rol.

Zij kunnen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien echt helpen veranderen. Op de Friese
Waddeneilanden (Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling) is gekozen voor een integrale aanpak
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) om overgewicht bij jongeren te reduceren. De JOGG-aanpak is een bewezen
effectieve aanpak.
Het doel van JOGG is te streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en
werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De kernboodschap van
Jongeren Op Gezond Gewicht is: ‘Met plezier naar een gezonde leefstijl!’.
De drie hoofdthema’s van JOGG De Friese Wadden zijn:
 water drinken stimuleren (meer water drinken als alternatief voor gezoete dranken)
 gezond en bewust eten (meer groente en fruit eten, bewuste eet keuzes maken)
 beweegstimulering (bijvoorbeeld via laagdrempelige toegang tot bewegen)
Het thema drinkwater staat als eerste op het programma. De kick-off van het thema drinkwater zal op vrijdag 21 april
tijdens de Koningsspelen plaatsvinden.
Buurtsportcoaches
Schiermonnikoog heeft twee buurtsportcoaches die zich onder meer bezig houden met het JOGG programma. Als
buurtsportcoaches ligt de focus op het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van
een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en
kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen. De buurtsportcoaches op
Schiermonnikoog geven sportlessen, gymlessen, maar zijn ook aanjagers, ondersteuners en denken met inwoners en
organisaties mee over sport en bewegen.
Afstudeeronderzoek
Als vierdejaars HBO studente Sport, Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool
Groningen ben ik, Marije Dam, vanuit de Gemeente Schiermonnikoog bezig met mijn
afstudeeronderzoek. Ik zal onderzoek doen naar welke beweeginterventie programma’s gericht op
het thema drinkwater effectief zijn en kunnen worden geïmplementeerd op Schiermonnikoog. Als
Sport, Gezondheid en Management studente word je opgeleid tot een breed opgeleide manager
met verstand van sport, bewegen en gezondheid. Je brengt mensen en/of middelen bij elkaar om
zo effectief en efficiënt mogelijk een gewenst doel te (laten) bereiken. Sport en bewegen is niet
alleen een doel op zich, maar heeft ook een veelvoud aan maatschappelijke waarden. Dit zal dan
ook terug komen in de integrale aanpak die JOGG hanteert.
Mijn uitstroomprofiel is beweeg- en leefstijladviseur die binnen het domein van sport en bewegen de focus legt op de
gezondheidswaarde van sport en bewegen. Het is namelijk van belang dat de samenleving wordt gestimuleerd tot een
actieve leefstijl en dat er concrete maatregelen worden genomen die jong en oud aansporen om in beweging te
komen door middel van gedragsverandering. Met als uiteindelijk doel een bij hun passende vorm van sport en
bewegen blijvend onderdeel te laten maken van hun leefstijl.
Ik hoop hierin de eerste stappen te kunnen zetten door middel van mijn onderzoek voor de Gemeente
Schiermonnikoog.
Eilander buitendiensten op Schiermonnikoog voor werkbezoek
Eenmaal in de twee jaar gaan de eilander buitendiensten bij elkaar op werkbezoek.
Dit jaar was Schiermonnikoog aan de beurt. Donderdag 23 maart vertrokken 63 buitendienstmedewerkers van Texel,
Vlieland, Terschelling en Ameland om 15.30 uur met de veerboot naar Schiermonnikoog. Vrijdagochtend na het ontbijt
begon het programma. Daarbij werden de medewerkers verdeeld in twee groepen. De eerste groep ging met een bus
naar de jachthaven en daarna naar de helihaven, veerdam, milieustraat en de strandovergang Paal 3. De tweede
groep is wandelend door het dorp naar de gemeente werkplaats gelopen en heeft daar uitleg gekregen over allerlei
onderdelen van het onderhoud van de openbare ruimte op Schiermonnikoog. Uiteraard kon men het materieel van de
buitendienst bekijken en uitproberen. Om 10.30 uur hebben de groepen gewisseld van programma.
Vrijdagmiddag was er een fietstocht langs de bunkers en uiteraard een bezoek aan het Drenkelingenkerkhof
Vredenhof. Ook een bezoek aan het bunkermuseum was onderdeel van het programma. Met de veerboot van 16.30
uur zijn de medewerkers weer vertrokken naar hun “eigen” eilanden.

Bekendmakingen
Bekendmaking gastouderopvang
Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Schiermonnikoog maakt bekend dat W.M. Hepping, Badweg
7 te Schiermonnikoog als gastouder wordt aangemeld in Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). (3003-2017)
Vergadering commissie Sociaal Domein 4 april 2017
Op dinsdag 4 april 2017 wordt 's avonds om 20.30 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de commissie
Sociaal Domein gehouden.
De agenda luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Vaststellen agenda
Verslag 10 januari en 7 februari 2017
Beleidsplan Schuld Dienst Verlening 2.0
Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
Ingekomen stukken (ingekomen stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis)
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

De vergadering kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune. De voorzitter kan besluiten om bepaalde agendapunten
achter gesloten deuren te behandelen.
Omgevingsvergunning Karrepad 18
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een recreatiewoning. (29-03-2017)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de woning. (29-03-2017)

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.

