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Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
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WMO loket
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Raadsvergadering
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

Kinder- en buitenschoolse opvang opent deuren
Sinds maandag 8 januari heeft Schiermonnikoog
opnieuw een volwaardig kinderdagverblijf met
mogelijkheden tot buitenschoolse opvang. Daarmee is
er een eind gekomen aan onzekerheid voor veel ouders
en hun (toekomstige) kinderen. Er waren de laatste
jaren te weinig gastouders om alle (jonge) kinderen te
plaatsen. De gemeente Schiermonnikoog, Stichting
Kinderopvang Friesland (SKF), basisschool Yn de
Mande en de nieuwe leidsters hebben de afgelopen
weken hard gewerkt om de opvang in het nieuwe jaar
te kunnen openen.
Tijdens de opening waren veel ouders en hun kinderen
aanwezig. Terwijl de kinderen in een hoek het
speelgoed testten, opende burgemeester Van Gent
officieel de opvang. Daarna stelden de leidsters zich
voor. Oud-gastouders Marja Been en Wendy Swart
hebben ervoor gekozen hun werk voort te zetten in het nieuwe kinderdagverblijf.
Daarnaast gaat ook Marjan Soepboer voor SKF werken. Zij leidt nu de peuterspeelzaal.
Op dit moment is SKF nog op zoek naar een vierde leidster. Tot dat moment werkt de
opvang met vaste invallers van SKF.
Wij wensen de leidsters en Stichting Kinderopvang Friesland veel succes en plezier in
de nieuwe kinderopvang.
Wilt u uw kinderen opgeven voor Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf of
Peuteropvang, neem dan contact op met SKF. http://www.kinderopvangfriesland.nl
Peuterspeelzaal wordt peuteropvang
Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen in Nederland kinderdagverblijven
geworden. Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal hebben dan mogelijk recht op
kinderopvangtoeslag. Wanneer zij hier geen recht hebben op hebben, komen deze
ouders mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente, zoals dat
voorheen ook geregeld was.
Peuterspeelzalen moeten nu voldoen aan de kwaliteitseisen van kinderdagverblijven.
Voor Schiermonnikoog betekent dit het volgende: de peuterspeelzaal blijft bestaan, maar
gaat verder onder de naam peuteropvang. Stichting Kinderopvang Friesland (SKF)
neemt de peuteropvang over van Stichting Welzijn Schiermonnikoog.
Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal moeten zich zelf opgeven voor
peuteropvang bij SKF. Dit kan op http://www.kinderopvangfriesland.nl . Juf Marjan (en
tijdens haar verlof juf Wendy Swart) blijven betrokken bij de peuteropvang.
Vooraankondiging bijeenkomst bestemmingsplan dorp
Op donderdag 8 februari gaat de gemeente graag met u in gesprek over het nieuwe
bestemmingsplan voor het dorp Schiermonnikoog. Binnenkort verschijnt er in deze
nieuwsbrief een uitgebreide agenda voor de bijeenkomst en vragen wij u om u op te
geven voor een middag- of avondsessie en voor deelname aan één van de
gesprekstafels.
De gemeente werkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor het dorp
Schiermonnikoog. Om het bestemmingsplan goed te laten aansluiten bij de ideeën van
de inwoners vindt de gemeente het belangrijk om u aan het begin van het project te
betrekken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Onder leiding van BügelHajema
Adviseurs bespreken we tijdens een interactieve bijeenkomst een aantal thema’s die de
bouwstenen vormen voor het nieuwe bestemmingsplan. We nodigen u uit om samen
aan tafel in kleine groepjes mee te praten over de keuzes die we gaan maken voor het
dorp.
Onderwerpen als permanente of recreatieve bewoning komen aan bod, maar ook
onderwerpen die te maken hebben met de karakteristieke uitstraling van het dorp zoals
de spelregels voor de overtuinen en het oprichten van luifels.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 23 januari 2018
Op dinsdag 23 januari 2018 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2017
Mededelingen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Besluitvormend deel
Bomenbeheerplan
Strategisch onderzoek slibhuishouding jachthaven en natuurontwikkeling
Aanpassing reglement van orde commissie Sociaal Domein
Aanwijzing adjunct-griffier
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder W. Meerdink
Benoeming bestuursleden Stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande
Bekrachtiging geheimhouding conform artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet

13.
14.

Opiniërend deel
Woningbouwprogramma 2018-2023
APV – wijziging (toevoegen nieuw artikel 2.13 “Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp”.)

15.
16.
17.
18.
19.
20.

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
Verkiezing Gemeenteraad, registratie aanduiding politieke groepering, gemeente Schiermonnikoog
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
dat op maandag 8 januari 2018 is besloten de aanduiding van de politieke groepering Christelijke Groepering
Schiermonnikoog (CGS) te wijzigen en te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Schiermonnikoog in Samen voor Schiermonnikoog.
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die
door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de
Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de
afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door buro Verkiezingen, Nieuwestreek 5, 9166 LX
Schiermonnikoog.
Omgevingsvergunning Colijnholte 8
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning en het plaatsen van een berging is verleend.
(09-01-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 67 R132
De vergunning voor het plaatsen van een windscherm is verleend. (09-01-2018)
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.

