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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
10-11
mei
15 mei
16 mei
21-22
mei
24 mei
30 mei
1 juni

Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Raadsvergadering
Schuldhulpverlening
Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Commissie
Bezwaarschriften

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 10 mei (Hemelvaartsdag) en 11 mei 2018 zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten.

Kinderdisco en jeugdsoos
De kinderdisco voor jeugd van 6 t/m 11 jaar op zaterdagavond in de Kittiwake blijft
doorgaan. De kinderdisco is elke zaterdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voorlopig is er
geen jeugdsoos op de vrijdag- en zaterdagavond. Binnenkort gaan we met de jongeren
van 12 t/m 16 jaar in gesprek over hun wensen en behoeften.

Vacature Kwartiermaker Zorg en Welzijn
Voor het eiland zijn wij op zoek naar een:
Kwartiermaker Zorg en Welzijn (m/v)
voor 32-36 uur per week
De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze website
www.schiermonnikoog.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 16 mei is de afdeling schuldhulpverlening in het gemeentehuis van
Schiermonnikoog aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met
de medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden in het gemeentehuis of indien
noodzakelijk/gewenst bij u thuis. Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling
Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur
(maandag t/m donderdag).

Oud papier
Elke 1e woensdag van de maand haalt V.V. de Monnik het oud papier op. Daarnaast
kunt u oud papier deponeren in de daarvoor bestemde papiercontainers. Deze staan
op het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad.

Afscheid Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Sytze Schut
Sytze Schut was van 18 maart 2003 tot 1 januari
2018 Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand. Als trouwambtenaar bezorgde
hij vele stellen een onvergetelijke dag. Sytze
Schut heeft in totaal 147 huwelijken en 3
partnerschappen voltrokken. Tijdens een
afscheidsetentje bedankte burgemeester Ineke
van Gent de heer Schut voor zijn jarenlange
inzet.

Themaweek NIX zonder ID
Van donderdag 17 mei tot vrijdag 1 juni 2018 is de landelijke themaweek ‘NIX zonder
ID’, een week waarin extra aandacht wordt besteed aan NIX18 en het spontaan tonen
van een legitimatiebewijs. Dat wordt o.a. gedaan met een landelijke tv-commercial en
acties in de regio. De gemeente Schiermonnikoog roept horecabedrijven, winkels en
(sport)clubs waar alcohol wordt verkocht op om deel te nemen aan de themaweek.
Ook groepsaccommodaties kunnen aan de themaweek deelnemen.
In de afgelopen jaren is het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar
afgenomen. NIX18 wordt steeds meer de norm in Nederland. Dat is belangrijk, omdat
het gebruik van alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid
van jongeren en ook overlast voor de omgeving met zich meebrengt.

Deelname aan de themaweek ‘NIX zonder ID’ kan door nieuwe flyers zichtbaar op te hangen in uw zaak of
accommodatie. Deze flyers zijn digitaal beschikbaar gesteld door Platform De Nuchtere Fries en via
www.naar18jaar.nl/toolkit te downloaden.

Portefeuilleverdeling Burgemeester en wethouders
Nadat de nieuwe wethouders Johan Hagen en Erik Gerbrands in de raadsvergadering van 24 april zijn geïnstalleerd,
heeft het college van B&W een week later de portefeuilleverdeling vastgesteld.
Deze ziet er als volgt uit:
Burgemeester I. van Gent:
Personeel en organisatie
Openbare Orde, veiligheid en rampenbestrijding
Juridische Zaken
Handhaving
Duurzaamheid
Samenwerking de Wadden
Werelderfgoed Waddenzee
Bezoekerscentrum
Cultuur
Landbouw (boeren)
Wethouder J.C. Hagen (1e loco-burgemeester):
Financiën en belastingen
Ruimtelijke ordening
Recreatie, toerisme en economische zaken
Openbare werken
Gemeentelijke gebouwen
Sport
Waterhuishouding
Zwembad
Burgerparticipatie
Wethouder E.E. Gerbrands (2e loco-burgemeester)
Volkshuisvesting
Sociaal Domein
Onderwijs (inclusief IKC)
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Verkeer en vervoer
Leefbaarheid
Natuur en milieu
Jachthaven

Bekendmakingen
Jaarstukken 2017
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke jaarstukken
over het jaar 2017 vanaf woensdag 2 mei 2018 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage liggen en dat een
exemplaar tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder zijn de jaarstukken 2017 te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse 2018 fietseditie
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse Eilandvijfdaagse, fietseditie, te
houden op 1 augustus 2018. (01-05-2018)
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse 2018 wandel editie
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse Eilandvijfdaagse, wandeleditie, te
houden op 1 augustus 2018. (01-05-2018)
Omgevingsvergunning Elimpad 12
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een recreatiewoning. (02-05-2018)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 18
De omgevingsvergunning voor het vergroten van de recreatiewoning is verleend. (02-05-2018)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 9
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning is verleend. (02-05-2018)

Raadsvergadering 15 mei 2018
Op dinsdag 15 mei 2018 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4a.
4b.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2018
Besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2018
Mededelingen
-portefeuilleverdeling College
Besluitvormend deel
Tijdsbesteding wethouders
Samenstelling gemeentelijke vertegenwoordiging
(de bijlage volgt z.s.m.)
Jaarrekening 2017 en accountantsrapport
FUMO: zienswijze Kaderbrief 2019-2023, begrotingswijziging 2018, ontwerp begroting 2019
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden – benoeming voorzitter, herbenoeming leden en
vaststellen aangepaste verordening

11.

Opiniërend deel
Financiële bijdrage basisschool Yn de mande

12.
13.
14.
15.
16.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
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.

