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Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of
Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Vacatures
De gemeente Schiermonnikoog zoekt voor het team Zorg & Welzijn een

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

Kalender
30 jan
7 feb
7 feb

coördinator tevens regievoerder (M/V)
voor 18 per week
en een

jeugdwerker tevens casusregisseur (M/V)
Spreekuur college (op
afspraak)
Streekarchivaris
Fossielvrij vervoer

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.

voor 18 uur per week
Een combinatie van deze vacatures behoort tot de mogelijkheden.
De uitgebreide beschrijving van deze vacatures kun je vinden op onze website
www.schiermonnikoog.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gastenonderzoek
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 rapport staat op onze website https://www.schiermonnikoog.nl/inde-gemeente/nieuws_42819/item/gastenonderzoek_46117.html en ligt ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.

Fossielvrij vervoer uitproberen
Op donderdag 7 februari van 12.00 tot 17.00 uur kunt u alles te weten komen over
vervoer zonder of met minder gebruik van fossiele brandstoffen tijdens een
‘belevingsdag’ op Schiermonnikoog. Er zijn voertuigen aanwezig om te bekijken en uit te
proberen. Verder zijn er informatieve presentaties van ervaringsdeskundigen en kunt u
op uw gemak al uw vragen stellen aan experts. Deze dag is bedoeld voor met name
ondernemers, maar ook particulieren zijn natuurlijk van harte welkom. In de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie over deze dag.

Evaluatie staandwantvisserij
Vorige week donderdag vond de jaarlijkse evaluatie van het recreatief staandwantvissen
plaats. Er waren ongeveer vijftien mensen aanwezig. Afgelopen jaar meldden zich 21
vissers bij de gemeente. Handhavers constateerden dit jaar geen ongeregeldheden. Wel
kwam er een melding binnen van een garnalenvisser die per abuis twee netten had
meegenomen. Dit kunnen vissers proberen te voorkomen door de palen te voorzien van
een lampje. Dit is echter niet verplicht. Vooral in het najaar vissen garnalenvissers erg
dicht bij het strand.
Vangstbeperking zeebaars
Ook dit jaar geldt er een Europese vangstbeperking voor zeebaars. Van 1 april tot en
met 31 oktober geldt een baglimit van 1. Dit betekent dat vissers in die periode één
zeebaars per dag mogen meenemen. In de andere maanden van het jaar geldt ‘catch
and release’. Dit betekent dat u geen zeebaars mag meenemen.

Verandering melding bij de gemeente
Het doen van een melding bij de gemeente verloopt voortaan anders. Nadat een visser een melding doet op onze
website krijgt hij/zij voortaan automatisch een zaaknummer toegewezen. Na twee weken is de melding geldig. Als er
iets niet klopt, neemt de gemeente binnen twee weken contact op. Vissers kunnen vissen met het toegewezen
zaaknummer OF met het hun al bekende netnummer (indien u dit niet meer weet, kunt u dit opvragen bij de
gemeente). Een melding blijft één kalenderjaar geldig.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Francine Venselaar, telefoon (0519)-535073 of e-mail
f.venselaar@schiermonnikoog.nl

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal € 154,23 per maand.
Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar
en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) komen hiervoor in aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 34.772,40 ontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze
toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2018/2019 kan via de website worden gedaan. De aanvraag moet
voor 1 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn. Bij de aanvraag moeten ook een aantal bijlagen digitaal aangeleverd
worden:
 Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
 Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
 Een kopie van de belastingdienst voor het kindgebonden budget van het kalenderjaar 2016 waar uw verzamelinkomen
uit blijkt.
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de
Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.
Het aanvraagformulier voor een gemeentelijke toelage is digitaal beschikbaar op onze website
www.schiermonnikoog.nl

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Plus Café bij het Wantij
Zondag 27 januari vanaf 16.30 uur.
Een gezellige middag/avond met een hapje en een drankje. We beginnen met een film van Dick kool en Jan Holwerda.
Daarna is er live muziek en mogen de voetjes van de vloer.
Entree is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening.

Bekendmakingen
Aanvraag om een omgevingsvergunning kappen
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van drie elzen en twee esdoorns aan de Langestreek Westzijde,
zuidkant, (er bestaat reëel gevaar voor omwaaien bij storm en een esdoorn belemmert de groei van een andere
esdoorn) (22-01-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 19
De omgevingsvergunning voor een interne verbouw is verleend. (23-01-2019)
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.

