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Extra raadsvergadering woensdag 19 juli 2017 om 21.00 uur
Op woensdag 19 juli 2017 om 21.00 uur is er een extra raadsvergadering over de
bekendmaking aanbeveling voor de functie van burgemeester van de gemeente
Schiermonnikoog.
U kunt de vergadering volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de
publieke tribune.

Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur
WMO loket
Maandag van 15:00 -17:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
19 juli
19 juli

Uitzending internet raadsvergadering 20 juni 2017
Door een technische storing was de raadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017 niet te
volgen via internet. De uitzending is nu alsnog terug te kijken via
bestuur.schiermonnikoog.nl
Inspectie positief over Samenwerkingsschool Yn de Mande Schiermonnikoog
Maandag 3 juli heeft de basisschool bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De
conclusie van de inspectie is dat de school weer voldoet aan de eisen van de
onderwijsinspectie en is toegelaten tot het basisarrangement. Daarmee staat de school
niet langer onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dit dankzij de inzet van het team,
leerlingen en ouders. Dinsdagmorgen is dit heugelijke feit met alle betrokkenen feestelijk
gevierd.
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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.

Wegafzeting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de
volgende locaties:
Dinsdag 11 juli worden van 18.30 uur tot 21.00 uur Langestreek (tussen Nieuwestreek
en Karelspad), Karelspad, Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek)
Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten (uitzondering Arriva Nieuwestreek)
Woensdag 12 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de
Langestreek tot hoek Rijspolder afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering
Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route kiezen via de Aisterbun.
Wegafzetting strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden 13, 20 en 27 juli en op
3, 10, 17, 24 en 31 augustus 2017 wegen worden afgesloten op de volgende locaties:
Reeweg thv VVV, ingang Nieuwestreek vanaf de Langestreek en Middenstreek thv
Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft vrij toegankelijk vanaf de Middenstreek.
De Paaslandweg blijft vrij toegankelijk vanaf de Reeweg vanaf zuid. De afzettingen
worden geplaatst tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband met de opbouw van de kramen
wordt de Nieuwestreek al vanaf 18.00 uur afgesloten.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning openluchtconcerten shantykoor
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van openluchtconcerten in het
Beukennootje door het eilander Shantykoor op de woensdagavonden in juli en augustus en op woensdag
6 september 2017. (30-06-2017)

Aanpassing verordening Wmo 2015
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 20 juni 2017 de aanpassing van de verordening Wmo 2015
vastgesteld.
In de verordening Wmo 2015 is artikel 15 en de algemene toelichting verordening Wmo 2015 aangepast. Er is een
nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot doel heeft dat een gemeente een reële prijs
betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en
continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan
de klant
De verordening treedt met terugwerkende kracht werking op 1 juni 2017 en ligt ter inzage op de het gemeentehuis.
De verordening kunt u ook vinden op www.overheid.nl.
Omgevingsvergunning Middenstreek 35
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het plaatsen van dakramen in een monument (05-07-2017)
Omgevingsvergunning Martjeland 14B
Er is een omgevingsaavraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming bijgebouw (05-07-2017)
Omgevingsvergunning Martjeland 12A
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming bijgebouw (05-07-2017)
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.

