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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 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
28 feb
8 mrt
15 mrt
21 mrt
21 mrt

Spreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
Verkiezingsdebat
Verkiezingen
Inzamelen KCA

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.

Staandwantvisserij
Afgelopen maandag vond er een evaluatie plaats met de eilander staandwantvissers. Er
waren ongeveer vijftien mensen aanwezig. Afgelopen jaar meldden zich 23 vissers bij de
gemeente. Handhavers constateerden dat de netten zijn voorzien van een drijver met
nummer en dat de netten in orde zijn. Vissers leven de regels dus goed na. Wel roept
het college de vissers op om beide palen van het net te voorzien van goed zichtbare
boeien/drijvers. Dit voor de veiligheid van andere zeegebruikers zoals zwemmers en
kiters.
Vangstmaatregelen zeebaars
Voor 2018 gelden opnieuw beperkende maatregelen m.b.t. zeebaars voor alle
recreatieve visserij. Het gehele jaar mogen recreatieve vissers geen zeebaars
meenemen. Zeebaars is een geliefde vangst en het college begrijpt dat deze maatregel
vervelend is. Wij zijn echter blij dat het ministerie het vissen met een recreatief
staandwantnet niet volledig heeft verboden.
Melden
Vissers moeten zich jaarlijks melden bij de gemeente om te mogen vissen met een
staandwantnet. Dit kan via de website van de gemeente. Na uw melding ontvangt u een
e-mail met een factuur voor de betaling van administratieve leges. Wanneer u deze heeft
betaald, is uw melding compleet en ontvangt u per post een bevestiging van uw melding
met uw netnummer voor 2018.
Heeft u geen beschikking over internet, dan kunt u zich melden bij de balie in het
gemeentehuis.

Naar het WMO-loket? ID-kaart mee
Wanneer u naar het WMO-loket gaat, moet u zich voortaan identificeren. Dat kan door
bijvoorbeeld met een ID-kaart, rijbewijs of ander geldig identificatiebewijs. Neem deze
dus mee.
Bij het WMO-loket regelt u alle zaken rondom zorg en welzijn. U kunt er ook terecht voor
schuldhulpverlening of financiële bijstand. Bezoekadres: Zorg- en Medisch Centrum,
Van Starkenborghstraat 17, Schiermonnikoog.

Resultaten Bezoekersonderzoek Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is als vakantiebestemming geïnteresseerd in haar gast. Wie bezoekt
het eiland? Welke activiteiten onderneemt de gast? Wat typeert de gasten aan
Schiermonnikoog en wat vinden zij van hun bezoek aan het eiland? Dit wordt onderzocht
via een continue online enquête die op alle Friese Waddeneilanden wordt uitgevoerd. De
resultaten, inclusief een vergelijking van de Waddeneilanden, zijn in een rapport
gepresenteerd.
Het college heeft kennisgenomen van de inhoud van het onderzoeksrapport heeft de
gemeenteraad geïnformeerd via de Lijst van ingekomen stukken van de
raadsvergadering van februari. De resultaten zijn nu ook openbaar beschikbaar voor
belangstellenden. Zie hiervoor het nieuwsbericht op onze website.

Verkiezingen en Referendum 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de
leden van de gemeenteraad. Ook kunt u uw stem uitbrengen voor het referendum over
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Stempas
Van de gemeente krijgt u volgende week een stempas. Met deze stempas kunt u op 21
maart stemmen. Als u ook voor het referendum mag stemmen, krijgt u ook voor het
referendum een stempas.
Kiezerspas
Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt alleen stemmen in de gemeente waar u woont. U
kunt dus geen kiezerspas aanvragen. Voor het referendum kunt u wel stemmen in een
andere gemeente. Daarvoor kunt u een kiezerspas aanvragen.

Een ander machtigen
Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen? U kunt iemand anders machtigen om voor u te
stemmen. Dit geldt ook voor het referendum.
Meer informatie
Meer uitgebreide informatie over de mogelijkheden om te stemmen, de stemlocaties in de gemeente
Schiermonnikoog etc kunt u vinden op onze website en in de volgende nieuwsbrief.

Stembureauleden gezocht
Op woensdag 21 maart 2018 zijn er twee verkiezingen: de verkiezing voor de leden van de
gemeenteraad en het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv). Hiervoor zijn wij op zoek naar twee enthousiaste stembureauleden en twee reserve-stembureauleden voor het
stembureau op Schiermonnikoog.
Wij zoeken flexibele en enthousiaste inwoners van Schiermonnikoog die op 21 maart 2018 beschikbaar zijn en 18 jaar
of ouder zijn. Daarbij ben je stressbestendig, nauwkeurig en kun je in teamverband werken. Je mag op dit moment
niet in de gemeenteraad zitten of op een kandidatenlijst staan voor deze verkiezingen.
Wat zijn de werkzaamheden?
Samen met de voorzitter van het stembureau en andere stembureauleden ben je verantwoordelijk voor een goed
verloop van het stemproces in het stemlokaal. Je controleert de stempassen van de kiezers, reikt de stembiljetten uit
en ziet er op toe dat alles volgens de regels verloopt.
Om goed voorbereid te zijn wordt een speciale instructie voor stembureauleden aangeboden. Deze instructie is
verplicht. De stembureauleden ontvangen voor hun inzet een financiële vergoeding. Tijdens de verkiezingsdag
verzorgen wij de catering.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 maart per e-mail via: j.frijters@schiermonnikoog.nl. Geef uw naam, adres, geboortedatum en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Frijters via
(0519) 535050.

Op wie gaat u stemmen? Verkiezingsdebat 15 maart
Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijke dag, want dan kiezen de
stemgerechtigde inwoners van Schiermonnikoog een nieuwe gemeenteraad.
Er doen drie politieke partijen mee aan de verkiezingen. Dit zijn Ons Belang (lijst 1), Samen voor Schiermonnikoog
(lijst 2) en Schiermonnikoogs Belang (lijst 3).
Wat willen deze partijen de komende 4 jaar doen voor het eiland en haar inwoners?
Tijdens het verkiezingsdebat vertellen de lijsttrekkers waar ze zich de komende jaren voor inzetten en kunt u vragen
stellen over hun plannen. De lijsttrekkers zijn de heren Harry Klein (Ons Belang), Johan Hagen (Samen voor
Schiermonnikoog) en Wyb Jan Groendijk (Schiermonnikoogs Belang). Jaap Jepma heeft deze avond de leiding over
het debat.
Iedereen is van harte welkom bij het verkiezingsdebat op donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur in het
gemeentehuis. Het debat duurt tot uiterlijk 21.30 uur en daarna is er een gezellige nazit.
Het debat wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV. Tijdens de uitzending kunt u via 06-11705296 inbellen om
vragen te stellen of een whatsappbericht sturen. U mag uw vragen ook vooraf stellen. Lever uw vraag dan in bij de
balie of mail uw vraag naar Marja van der Meer, griffier van de gemeenteraad, m.vandermeer@schiermonnikoog.nl.

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2018
Met dagtekening 28 februari worden volgende week de aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden van de
gemeente Schiermonnikoog.
Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in
2018 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2017. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2017
mag de gemeente bij de waardebepaling dus geen rekening houden!
Verbouwingen in 2017
Verbouwingen na 1 januari 2017 en voor 1 januari 2018 worden wel in de waarde meegenomen. Uw woning of bedrijf
wordt dan gewaardeerd zoals deze er op 1 januari 2018 stond. Daarbij wordt wel het waardepeil van 1 januari 2017
gehanteerd!
Gebruikers van woningen ontvangen geen aanslag OZB maar wel een WOZ-beschikking
Gebruikers van woningen hoeven geen OZB te betalen en ontvangen geen aanslag gebruikersbelasting OZB. Omdat
de WOZ-waarde op grond van het nieuwe puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) meeweegt bij de bepaling van
de maximale huur hebben huurders van woningen in de gereguleerde huursector belang bij de WOZ-waarde.

Gemeenten moeten daarom aan huurders in de gereguleerde woonsector een WOZ-beschikking zenden. Uit
praktisch oogpunt wordt aan alle gebruikers van woningen een WOZ-beschikking gezonden. Voor meer informatie
kunt u uw verhuurder raadplegen.
Betalingen, geen acceptgirokaart en automatische incasso
Aan het aanslagbiljet is voor de betaling van de aanslag geen acceptgirokaart meer gehecht. De gemeenten maken
hier geen gebruik meer van, omdat acceptgirokaarten op termijn worden afgeschaft en er voldoende
betalingsmogelijkheden overblijven. U kunt aan de gemeente automatische incasso verlenen, internetbankieren of
overschrijvingskaarten en -formulieren gebruiken die verkrijgbaar zijn bij uw bank.
Als u de gemeente niet heeft gemachtigd, dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling van de aanslag. De
termijnen en vervaldagen staan op het aanslagbiljet vermeld.
Als u de gemeente heeft gemachtigd, betaalt u de gemeentelijke belastingen in tien gelijke maandelijkse termijnen.
Op het aanslagbiljet kunt u zien of u de gemeente al heeft gemachtigd.
Heeft u de gemeente niet gemachtigd en wilt u voor de betalingen gebruik maken van de automatische incasso?
Bij uw aanslag gemeentelijke belastingen is een doorlopende machtigingskaart gevoegd. Door de machtigingskaart in
te vullen, te ondertekenen en in te zenden, betaalt u de gemeentelijke belastingen in tien gelijke maandelijkse
termijnen. Voor het terugzenden van de machtigingskaart, kunt u gebruik maken van de retourenvelop die bij de
aanslag is gevoegd.
Taxatieverslagen (via internet)
Na ontvangst van de aanslag kunt u het taxatieverslag opvragen als u een nadere onderbouwing van de waarde van
uw woning of bedrijf wenst. U kunt het taxatieverslag digitaal opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Van
belang hierbij is, dat de aanslag op uw naam staat. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam met
wachtwoord), kunt u via de linken <Persoonlijke gegevens> WOZ>Adres>het taxatieverslag opvragen.
Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een “natuurlijk persoon”?
Dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. Voor het opvragen van het taxatieverslag, kunt u dan
contact opnemen met de afdeling Bedriuwsfiering van de DDFK-gemeenten, cluster belastingen, tel. (0519) 29 88 88
Uitgebreide informatie
Uitgebreide informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en de waardering onroerende zaken (WOZ) vindt u
in de toelichting, die bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is gevoegd.
Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen via (0519) 29 88 88 of eventueel mailen naar
postbus20@schiermonnikoog.nl.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Monnikenloop 2018
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse monnikenloop op 24 maart 2018 tussen
11.00 en 15.00 uur. (22-02-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 33
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (21-02-2018)
Aanvragen van een vervangende stempas
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Schiermonnikoog en het referendum over raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten 2017 , te houden op woensdag 21 maart 2018, het volgende van toepassing is:
Om overal binnen de gemeente Schiermonnikoog te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont
aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot
belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1.Middels een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen.
2.Het verzoekschrift dient u uiterlijk op 16 maart 2018 in te dienen bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag
van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer bent geregistreerd.
B. MONDELING VERZOEK
In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij bureau Verkiezingen in persoon mondeling een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (20 maart 2018). Mocht u alsnog uw
“oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Nadere informatie wordt verstrekt door bureau Verkiezingen van de gemeente, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog.

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.

