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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.

Recordaantal sollicitanten voor Schiermonnikoog
(Persbericht Provincie 10-05-2017)
Voor het burgemeesterschap van Schiermonnikoog hebben zich 69 kandidaten gemeld.
Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij de vorige twee procedures op het eiland. Zowel in
2004 als in 2011 waren er 46 belangstellenden. Voor zover is na te gaan, is 69 het
hoogste aantal reacties op een Friese burgemeestersvacature sinds 1982. Toen trok
Terschelling evenveel sollicitanten.
Van de negentien vrouwen en vijftig mannen die zich gemeld hebben voor
Schiermonnikoog zijn er veertig tussen de vijftig en zestig jaar oud. De VVD en PvdA zijn
met 14 respectievelijk 12 kandidaten het meest vertegenwoordigd.
Van de sollicitanten zijn er zes jonger dan veertig. Tien zijn tussen de veertig en vijftig,
dertien boven de zestig. Het CDA en Groenlinks tellen beide acht gegadigden, D66 vijf,
ChristenUnie vier, lokale partijen drie en 50+ één kandidaat. Van veertien sollicitanten is
de politieke kleur onbekend.
Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakt een selectie uit de sollicitanten en
overlegt hierover met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie spreekt
met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een
conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de
aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in zijn voordracht aan
de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de
nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan
waarschijnlijk in de herfst waarnemend burgemeester Dick Stellingwerf op.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning kappen perceel Langestreek om de Noord 24a
Aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van een iep op het perceel Langestreek om de
Noord 24 a. (09-05-2017)
Omgevingsvergunning Karrepad 18
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning is verleend (10-052017)
Omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 20
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning is verleend. (04-052017)
Omgevingsvergunning Prins Bernhardweg 5
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van seizoensgebonden kiosken is verleend. (0405-2017)
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog 2017
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 18 april 2017 de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog 2017 vastgesteld. Deze verordening
regelt de voorzieningen, waarop een schoolbestuur aanspraak kan maken als het gaat om de
huisvesting van de schoolgebouwen.
De verordening treedt in werking op 13 mei 2017 en ligt ter inzage in het gemeentehuis.
Bekendmaking wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend, dat de
gemeenteraad van Schiermonnikoog in zijn vergadering van 18 april 2017 besloten heeft tot
vaststelling van de 7e wijziging van de APV Schiermonnikoog 2009 (8e versie).

De 7e wijziging van de APV Schiermonnikoog 2009 betreft de wijziging van artikel 2.33a. Dit artikel komt als volgt te luiden:
Artikel 2:33a Verontreiniging door paarden
1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet:
a. in openbaar gebied binnen de bebouwde kom en op de Badweg tot en met de strandovergang;
b. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers of fietsers;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
d. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid onder sub a, c en d gestelde gebod wordt opgeheven
indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt, dat de uitwerpselen direct na het deponeren worden
verwijderd.
3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid onder sub b gestelde gebod wordt opgeheven indien de
eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt, dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk na het deponeren
worden verwijderd.
4. De eigenaar of houder van een paard of degene aan wiens zorg een paard kennelijk is toevertrouwd, is verplicht, indien
hij zich in een aanspanning met een paard op de weg bevindt, het paard te hebben voorzien van een zak voor het
opvangen en verzameld houden van de uitwerpselen van het paard of de uitwerpselen direct op te ruimen.
De 7e wijziging van de APV Schiermonnikoog 2009 treedt in werking op 15 mei 2017.
Raadsvergadering 23 mei 2017
Op dinsdag 23 mei wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5a.
5b.
6.

Opening
Vaststelling agenda
Beëdiging griffier
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 april 2017
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april 2017
Mededelingen

Besluitvormend deel:
7.
Woonvisie Schiermonnikoog
8.
Beleidsplan schulddienstverlening 2.0
9.
Budget voor een onderzoek naar duurzame methodes voor de slibhuishouding van de jachthaven
10.
Gebruik kruimelgevallenregeling
11.
Jaarrekening 2016, inclusief accountantsverslag (reeds in uw bezit)
12.
Voorkeur onderzoeken rekenkamercommissie 2017 en 2018
Opiniërend deel:
13.
Krediet interim-directie basisschool Yn de Mande
14.
Krediet speelvoorzieningen zwembad
15.
Verhuur bedrijventerrein aan de Veerweg en aanvraag krediet voor de inrichting van het bedrijventerrein
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen (4, 7 en 8) en Stand Algemene Reserve
Samenwerking De Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
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
j
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.

