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Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent
Klozums, jullie zijn van harte welkom op zaterdag 2 december en dinsdag
5 december bij Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan
de Reddingsweg.
Op 1 december is er wegens familieomstandigheden en de verhuizing geen open huis.

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
15 nov
16 nov
1 en 2
dec
5 dec
6 dec
12 dec

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
Kinderklozum
Klozum
Grof huisvuil en oud
papier
Raadsvergadering

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.

Open huis in hal gemeentehuis op 5 december
Op 5 december is er open huis in de hal van het gemeentehuis. Sichting Welzijn
Schiermonnikoog organiseert hier een klozumavond voor de oudere eilanders.
Klozums, jullie zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in de hal van het gemeentehuis.
Groene verlichting
Groene led verlichting is een vorm van openbare verlichting die in Nederland steeds
meer buiten de bebouwde kom wordt toegepast. Deze vorm van led verlichting is
vriendelijker voor de omgeving. Minder lichtvervuiling, duurzaam, beter voor flora en
fauna en minder hinderlijk voor aanwonenden.
Daarom heeft de gemeente twee nieuwe lichtmasten langs de Badweg geplaatst. Eentje
bij de Sint Egbert Kapel en eentje aan het einde van de Badweg. Beiden, als proef, met
groene led verlichting. Als deze proef slaagt, gaat de gemeente de lichtmasten in het
buitengebied en op de Veerhaven van groene led verlichting voorzien. Uiteraard horen
we graag van u wat u ervan vindt via postbus20@schiermonnikoog.nl
Vacature Voorzitter Rekenkamercommissie vijf Waddeneilanden
Per januari 2018 ontstaat de vacature voor een voorzitter van de rekenkamercommissie
van de vijf Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland.
De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid
van maximaal tweemaal een herbenoeming.
De uitgebreide beschrijving van deze vacature is te vinden op onze website:
www.schiermonnikoog.nl.
Vrijgekomen huurwoningen
Er komen 4 huurwoningen beschikbaar. Het gaat om de woningen:
Bouwes Tieuwn 13
 Beschikbaar: per direct
 Netto huurprijs € 592,55
FH Gasaustraat 4, FH Gasaustraat 13 en Oosterreeweg 16
 Beschikbaar: voorjaar 2018
 Netto huurprijs: Komende week zal de huurprijs worden bepaald en
bekendgemaakt. Als u zich heeft ingeschreven voor deze woning ontvangt u een
e-mail met de huurprijs.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden
op onze website onder ‘direct regelen’. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u
hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
Reageren kan tot en met 14 december aanstaande. U kunt alleen reageren op deze
woningen als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden.
Een huisvestingsvergunning is voor deze woningen verplicht (u hoeft hiervoor nog geen
actie te ondernemen). Economisch en/of maatschappelijk gebonden woningzoekenden
hebben voorrang. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning
zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of
niet. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via 0519535077 (alleen op maandag) of m.mulder@schiermonnikoog

Bekendmakingen
Raadsvergadering 12 december 2017
Op dinsdag 12 december wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA
1.
2.
3.
4a.
4b.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober 2017
Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2017
Mededelingen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Besluitvormend deel
Accommodatiebeleid
Krediet reparatie oude brandweergarage
Nota reserves en voorzieningen
Verordening financieel beheer
Aanbesteding accountantscontrole
1e Wijziging legesverordening 2018: Groene leges
Lening postcoderoos duurzame energie
Verordeningen participatiewet
Verordening jeugdhulp 2018
Hûs en Hiem – benoeming leden commissie RO

16.
17.
18.

Opiniërend deel
Bomenbeheerplan
Strategisch onderzoek slibhuishouding jachthaven en natuurontwikkeling
Aanpassing reglement van orde commissie Sociaal Domein

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking 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
Standplaatsvergunning veerdam Caffemobile 2018-2022
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor het verkopen van eet- en drinkwaren op de Veerdam
in de kalenderjaren 2018 tot en met 2022. (24-11-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 12
De omgevingsvergunning voor de interne wijziging is verleend (29-11-2017)
Omgevingsvergunning Ds HW Hundlingiuspad 4
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het splitsen van een pand. (29-11-2017)
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.

