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Afscheid raadsleden
Op donderdag 29 maart hebben we afscheid genomen van de gemeenteraadsleden.
Zwier de Haan, Marijke Rupert, Eddy de Groot en Harm Carrette keren niet terug in de
gemeenteraad. De burgemeester bedankte alle raadsleden voor hun inzet.

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
11 apr
17 apr

Koninklijke Onderscheiding Eddy de Groot
Informatieavond nieuw
bezoekerscentrum
Raadsvergadering

Op 29 maart 2018 heeft burgemeester I. van Gent een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt. De decorandus is de heer E.D. (Eddy) de Groot. Hij is benoemd tot Lid in De
Orde van Oranje-Nassau.

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Eddy de Groot was van 2002 tot 2018 raadslid van de gemeente
Schiermonnikoog. Hij heeft zich 16 jaar ingezet voor onze
gemeente en de eilander gemeenschap als een betrokken en
kundig bestuurder.

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

De heer De Groot is iemand waar je op kunt bouwen. Hij vroeg niet
steeds het woord maar als hij zich mengde in het debat was het
zeer raak en to the point.

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.

Installatie nieuwe raadsleden
In de openbare vergadering van donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd. De raadsleden hebben de eed of de belofte afgelegd. Wij wensen de
nieuwe raadsleden veel succes in de komende vier jaar.
De geïnstalleerde raadsleden zijn:
Ons Belang: Harry Klein, Harry AB en Greetje Smilda
Samen voor Schiermonnikoog: Johan Hagen, Annet van der Meulen, Klaas Kruiger en
Bart Pastoor
Schiermonnikoogs Belang: Wyb Jan Groendijk en Ilja Zonneveld.

Overeenkomst De Sintrale
Op dinsdag 3 april hebben burgemeester Ineke van Gent en het bestuur van de Sintrale overeenkomsten
ondertekend, die het mogelijk maken dat de Sintrale opdracht kan geven tot het plaatsen van 214 zonnepanelen op
het dak van de boerderij van de familie Hagen aan de Heereweg. Inwoners in de kom van het dorp, binnen de
grenzen van het beschermd dorpsgezicht, hebben met voorrang kunnen intekenen op participaties in deze
zonnepanelen, omdat zij op hun woningen geen zonnepanelen mogen plaatsen. De gemeenteraad en het college
hebben in 2017 een duurzaamheidsagenda bepaald voor de komende jaren. Mede door het initiatief van de Sintrale
wordt daaraan uitvoering gegeven.

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 11
Er komt per 6 april 2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van €
597,30. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 602,91. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. 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 15 april aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning
als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. 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.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Bouwes Tieuwn 11 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen
huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 0519-720674.

Bijdrage Iepen Mienskipfûns
De jubileumeditie van het concours hippique op Schiermonnikoog en het schoolplein voor Ynde Mande zijn twee van
de 11 projecten op de Friese Waddeneilanden, die subsidie ontvangen uit het IMF. De projecten zorgen samen voor
een totale investering van ruim € 460.000,- in de leefbaarheid van de eilanden.
50 jaar Concours Hippique Schiermonnikoog
Voor de speciale jubileumeditie wordt het Concours Hippique deze zomer uitgebreid met een extra dag. Hierdoor
hebben niet alleen de springruiters de kans om deel te nemen aan de wedstrijd, maar krijgen ook de (jonge)
dressuurruiters een startgelegenheid. Voor dit project ontvangt Stichting Concourscommissie Schiermonnikoog
€ 3.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF).
Tijdens de 50e editie wil de concourscommissie grootser dan gebruikelijk uitpakken en hierdoor het concours op
Schiermonnikoog blijvend op een hoger plan brengen. Een tweedaags concours betekent bovendien dat de
deelnemers langer op het eiland verblijven. De organisatie gebruikt de bijdrage van het IMF om te investeren in
paardenboxen en voor het organiseren van activiteiten rondom de wedstrijden.
Een uitdagend schoolplein voor Yn de Mande
Stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande ontving € 23.296 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns voor het
verbeteren van het schoolplein. Het schoolplein van de enige basisschool op Schiermonnikoog wordt groen en
uitdagend. Klimmen en klauteren, beestjes zoeken, samen spelen en meedenken over het eigen plein zorgt voor een
fijn speelkwartier. Ook de lessen kunnen op dit plein verzorgd worden. Het plein is openbaar dus ook na schooltijd
kunnen de kinderen er terecht. Voor mindervalide kinderen worden aangepaste speelmogelijkheden aangelegd.
Iepen Mienskipsfûns
Dit jaar kunnen eilandbewoners op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed
initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun eiland. De eerstvolgende subsidieronde is van 7 mei tot en
met 1 juni 2018. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

Onderhoud aan veerdam Schiermonnikoog
Rijkswaterstaat gaat vanaf dinsdag 3 april tot begin mei en in juni 2018 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op en
aan de veerdam op Schiermonnikoog. De werkzaamheden omvatten onderhoud aan de veerdam en het vervangen
van het ponton en de loopbrug.
De eerste fase van de werkzaamheden bestaat uit het herstellen van betonschades, het aanbrengen van een
geleidestrook voor mensen met een visuele beperking en het plaatsen van een lage railing (voertuigkering) op het
westelijk deel van de veerdam. Tijdens de werkzaamheden zal één rijbaan tijdelijk worden afgezet met hekken.

In de tweede fase, in de periode van 11 juni tot 22 juni, worden zowel het ponton waar de veerboten aan- en afmeren
als de loopbrug verwijderd en vervangen. Het ponton en de loopbrug gaan richting einde levensduur en zijn toe aan
vernieuwing. Tevens wordt een aantal palen vervangen.
De werkzaamheden kunnen enige hinder voor de gebruikers opleveren. Een deel van de veerdam moet worden
afgezet en de voetgangers moeten in de periode van 11 tot 22 juni gebruik maken van de autobrug. Auto’s zullen dan
eerst aan boord gaan, vervolgens kunnen de voetgangers de autobrug gebruiken. De planning is dat de
werkzaamheden aan de veerdam eind juni zijn afgerond.
Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de veerinrichting op Schiermonnikoog en geeft opdracht voor het
onderhoud. Aannemer De Boer en de Groot civiele werken b.v. uit Harlingen voert de werkzaamheden uit.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 17 april 2018
Op dinsdag 17 april wordt om 20.00 uur een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4a.
4b.
4c.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2018
Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2018
Besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2018
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Aanstelling griffier
Wijziging APV (redactionele aanpassing artikel 2.12a)
Coalitieprogramma 2018-2022 (onder voorbehoud)
Installatie wethouders (onder voorbehoud)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Beleidsregels proefplaatsing gemeente Schiermonnikoog 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten de Beleidsregels
proefplaatsing gemeente Schiermonnikoog 2018 vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na
bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels proefplaatsing Participatiewet 2016”.
Verordening jeugdhulp gemeente Schiermonnikoog 2018
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 12 december 2017 besloten de Verordening
jeugdhulp gemeente Schiermonnikoog 2018 vast te stellen.
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Schiermonnikoog 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten de Beleidsregels
bijzondere bijstand gemeente Schiermonnikoog 2018 vast te stellen.
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de:
- Beleidsregels bijzondere bijstand DDFK-gemeenten en Schiermonnikoog 2015;
- Beleidsregel bijzondere bijstand aanhouden woning tijdens detentie;
- Beleidsregels bijzondere bijstand voor kosten huishoudelijke hulp 2017 gemeente Schiermonnikoog;
- Beleidsregels bijzondere bijstand specifieke kosten zelfstandigen.
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Schiermonnikoog
De raad van de gemeente Schiermonnikoog in de vergadering van 12 december 2017 vastgesteld de Verordening
tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Schiermonnikoog.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Verordening
tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Schiermonnikoog.

Omgevingsvergunning Reddingsweg 9
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning. (04-04-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 138
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning. (04-04-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 26
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen is geweigerd (04-04-2018)

Omgevingsvergunning Noorderstreek 38
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de viswinkel is verleend. (04-04-2018)
Omgevingsvergunning Kappen Colijnholte 8 en 10
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van vier dennenbomen op de
percelen Colijnholte 8 en 10. De bomen moeten worden gekapt in verband met de uitbreiding van een
recreatiewoning. (04-04-2018)
Omgevingsvergunning Kappen Reddingsweg 1
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van drie dennenbomen in de
tuin van het perceel Reddingsweg 1 . De bomen zijn uitgegroeid en bestaat er gevaar van takbreuk of omwaaien bij
harde wind. (04-04-2018)
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.

