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Kinderopvang een maand open
Een maand geleden opende Kinderopvang Schiermonnikoog de deuren. Op dit moment
maken al veertien kinderen gebruik van de opvang. Daarnaast zitten er zes kinderen op
de peuteropvang (peuterspeelzaal). Kinderen die gebruik maken van de naschoolse
opvang, kunnen ook tussen de middag blijven lunchen.
Het college vindt de opvang een succes. Er is nu een duidelijke, laagdrempelige plaats
waar kinderen van werkende en/of studerende ouders terecht kunnen.
Het personeel staat ingeroosterd van 7.15 tot en met 18.15 uur. Ook als u vroeg begint,
kan uw kind dus bij de opvang terecht. U neemt de opvang in blokken van een ochtend
of een middag af. Afname per uur zou de uurprijs te hoog maken. Door collectief per
blok te betalen, blijft de opvang betaalbaar voor iedereen. Als u flexibel werk heeft, maar
wel ongeveer kunt aangeven hoeveel uur u werkt, probeert Kinderopvang Friesland hier
een oplossing voor te vinden. Neem dus gerust contact met hen op.
Op www.kinderopvangfriesland.nl vindt u meer informatie over de opvang.
Altijd geld terug
Het college vindt een goede kinderopvang belangrijk. Ook de rijksoverheid stimuleert
opvang door mee te betalen in de vorm van toeslagen. Wanneer u werkt of studeert,
kunt u via de belastingdienst geld terugkrijgen. Maak hiervoor een proefberekening op
www.toeslagen.nl. Mensen die veel verdienen krijgen minder geld terug dan mensen die
weinig verdienen, maar u ontvangt altijd een vergoeding voor de opvang. Heeft u hulp
nodig bij deze berekening, neem dan gerust contact op met Kinderopvang Friesland.

Kooiweg tijdelijk afgesloten
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.

In verband met bouwwerkzaamheden bij kampeerboerderij de Duinhoeve te
Schiermonnikoog (Kooiweg 2) is de Kooiweg in de week van:
•
•

maandag 5 februari tot en met vrijdag 9 februari en
maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari

afgesloten voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Bestemmingsverkeer (dus voor de Duinhoeve) is gewoon mogelijk. De
hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en ambulance) kunnen bij calamiteiten
gebruik maken van de Kooiweg.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Bouwes Tieuwn 1 – 15
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van erfafscheidingen
(07-02-2018)

Omgevingsvergunning Langestreek 124
De omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding en het plaatsen van een
bijgebouw en schuttingen is verleend. (07-02-2018)
Melding incidentele festiviteit (Got Tjark, muziek)
Ten gehore brengen van akoestische muziek op het grasveldje naast de Got Tjark, Ds
HW Hundlingiuspad 8 op 11 maart 2018 om 15.30 uur. (07-02-2018)
Raadsvergadering 20 februari 2018
Zie achterkant voor de agenda.

Raadsvergadering 20 februari 2018
Op dinsdag 20 februari wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare 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 23 januari 2018
Mededelingen

6.
7.

Besluitvormend deel
APV – wijziging (toevoegen nieuw artikel 2.13 “Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp”.)
Wijziging gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018

8.
9.
10.

Opiniërend deel
Woningbouwprogramma 2018-2023
Onderzoeksrapport toekomst begraafplaatsen
Gemeentelijk Rioleringsplan Schiermonnikoog 2018-2027

11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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.

