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LF2018
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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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
e-mailbericht.

Profielschets nieuw te benoemen burgemeester
Woensdag 5 april 2017 werd een extra raadsvergadering
gehouden. In deze vergadering werden de leden van de
vertrouwenscommissie benoemd en werd de profielschets
voor een nieuw te benoemen burgemeester vastgesteld.
Commissaris van de Koning van Friesland, de heer Arno
Brok, nam de profielschets in ontvangst. Op 12 april wordt
de vacature gepubliceerd. De benoemingsprocedure zal
ongeveer een half jaar in beslag nemen.
Melding staandwantvisserij
Graag herinneren wij u eraan dat mensen die recreatief met een staandwantnet willen
vissen zich moeten melden bij de gemeente. Dit kan op onze website. Zoek op
‘staandwantvisserij’ of zoek de juiste pagina in het uitrolmenu bij ‘direct regelen’ op de
homepage.
Na uw melding ontvangt u een e-mail die u moet bevestigen. Na uw bevestiging
ontvangt u een factuur op hetzelfde e-mailadres. Na betaling van de factuur, is uw
melding compleet en ontvangt u binnen een week een bevestiging van uw melding met
uw netnummer voor 2017. Heeft u geen beschikking over internet, dan kunt u zich
melden bij de balie op het gemeentehuis om een formulier in te vullen en direct de leges
te voldoen.
Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel
verschillend. De gemeente biedt de mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te
komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening kan de oplossing
hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op woensdag 26 april 2017 is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit
kan plaatsvinden op het gemeentehuis (Nieuwestreek 5) of indien noodzakelijk/gewenst
bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in
Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).
Meedenksessie Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad
Volgend jaar is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa.
LF2018 gaat over elkaar vinden terwijl de wereld zich razendsnel om
ons heen ontwikkelt. Het gaat over een eigenwijze en betrokken gemeenschap, met oog
voor elkaars ideeën, mogelijkheden én uitdagingen.
Op Schiermonnikoog is achter de schermen een enthousiaste groep creatievelingen
druk bezig om allerlei mooie plannen uit te denken. Zij kunnen hierbij hulp gebruiken!
Heeft u zelf ideeën of wilt u graag helpen om andermans ideeën vleugels te geven?
Op woensdag 19 april 2017 van 13.30-22.00 uur is er een creatieve meedenksessie in
het Dorpshuis.
Doel van deze zogenaamde Greide sessie is om de verschillende initiatieven te
bundelen en te verbinden tot een concreet plan voor het vieren van Leeuwarden-Fryslân
2018 op Schiermonnikoog. De sessie wordt gegeven door ‘Gave dingen Doen’ en
aangeboden door LF2018 en de gemeente.
Garda Meerdink, Esther Hagen en Ilja Zonneveld zijn namens Schiermonnikoog de
ambassadrices van LF2018.
Opgeven kan via post@iljazonneveld.nl en help om het programma handen, voeten en
vleugels te geven!

Streekarchivaris op 13 april in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 13 april 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: info@ddfk.nl
Subsidie energiebesparing eigen huis binnen nu en 4 weken op
Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op.
Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal
is aangevraagd, sluit de subsidieregeling.
Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer
aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.
Behandeling van een aanvraag
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen die volledig en correct zijn
ingevuld (en voldoen aan alle voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al volledig
toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus alsnog een kleine kans dat late aanvragers alsnog pech
hebben.
Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hierover bericht. Zij krijgen de kans om een
vernieuwde aanvraag in te dienen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. Deze
aanvragen lopen een grotere kans dat het subsidiebudget dan is uitgeput. Het is daarom verstandig om het
aanvraagformulier goed te lezen en compleet in te vullen.
Iedereen krijgt binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of de subsidie kan worden toegekend.
Kijk voor meer informatie op https://duurzaambouwloket.nl

Bekendmakingen
Wegafzettingen Koningsdag donderdag 27 april 2017
De Nieuwestreek wordt afgesloten tussen 13.30 en 16.30 uur (splitsing Nieuwestreek-Reeweg-Middenstreek blijft vrij!)
voor alle verkeer behalve voetgangers.
De Reeweg voor de muziekkoepel (tussen VVV en splitsing Nieuwestreek-Reeweg-Middenstreek; kruising zelf blijft
vrij!) zal tussen 17.00 en 20.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Evenementenvergunning Koningsdag
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de viering van Koningsdag in het centrum van het
dorp op 27 april 2017.
De Nieuwestreek is afgesloten tussen 13.30 en 16.30 uur.
De Reeweg voor het Beukennootje is afgesloten tussen 17.00 en 20.00 uur.
Ontheffing geluidsnormen openluchtconcert Berkenplas
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ontheffing te verlenen van de geldende geluidsnormen
voor een openluchtconcert met lichte versterking op zondag 5 augustus 2017 bij De Berkenplas, Prins Bernhardweg 1
te Schiermonnikoog (06-04-2017)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken tijdens Koningsdag
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens de viering van Koningsdag op 27 april 2017 in de Willemshof, de Nieuwestreek en
de Reeweg te Schiermonnikoog. De ontheffing is geldig tussen 13.30 en 16.30 uur (Willemshof en Nieuwestreek)
en tussen 17.00 en 20.00 uur (Reeweg). (06-04-2017)
Standplaatsvergunning 'De Nooduitgang'
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor
het aanbieden van een spel (zgn escape room) op het grasveld naast het bezoekerscentrum, Torenstreek 20 te
Schiermonnikoog van 22 april tot en met 6 mei 2017. (06-04-2017)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 1A
De aanvraag omgevingsvergunning voor verbouw en uitbreiding is ingetrokken. (05-04-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 48
De omgevingsvergunning voor het maken van een ijssalon is verleend. (05-04-2017)

Raadsvergadering 18 april 2017
Op dinsdag 18 april 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 21 maart 2017
Mededelingen

Besluitvormend deel:
6.
Wijziging APV
Opiniërend deel:
7.
Concept-Woonvisie
8.
Beleidsplan schulddienstverlening 2.0
9.
Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
10.
Krediet voor een onderzoek naar duurzame methodes voor de slibhuishouding van de jachthaven
11.
Gebruik kruimelgevallenregeling (initiatiefvoorstel)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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.

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
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.
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

