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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.

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.
Afspraak maken
Het eerstvolgende spreekuur is op 27 maart. 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

Uitnodiging Informatieavond leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar
De besturen van samenwerkingsschool Yn de mande en de Inspecteur Boelensschool
en de gemeente Schiermonnikoog nodigen u van harte uit voor een informatieavond
over de realisatie van een leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar op Schiermonnikoog. De
laatste informatiebijeenkomst dateert al van 2017 en daarom willen we u graag deze
avond op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen.
Op deze avond zullen ook ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap aanwezig zijn om u bij te praten over de landelijke ontwikkelingen en de
mogelijke consequenties hiervan voor Schiermonnikoog.
In relatie tot de leefbaarheid van het eiland is het onderwijs een essentieel onderdeel.
Graag zien we u dan ook op deze avond.
Tijdsstip: Maandag 25 maart 20.00 uur - 21.30 uur
Locatie: Inspecteur Boelensschool

25 en 26 maart geen spoedaanvraag reisdocument mogelijk
Op maandag 25 en dinsdag 26 maart is het niet mogelijk om met spoed reisdocumenten
aan te vragen. Doordat er deze dagen technische aanpassingen worden uitgevoerd aan
de apparatuur kan de aanvraag niet verzonden worden en dus niet de volgende dag
geleverd worden.
U kunt wel reisdocumenten aanvragen maar de levertijd kan iets langer duren dan vijf
dagen.

Raadsbijeenkomst over Veiligheidsregio Fryslân
Dinsdag 2 april a.s. wordt de gemeenteraad bijgepraat over de organisatie en de taken
van de Veiligheidsregio Fryslân.
Belangstellenden zijn van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij deze
bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in het gemeentehuis.

Friese overheden ondertekenen ambitiedocument Circulaire Economie
Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Om haar ambitie – Fryslân als
meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, hebben vertegenwoordigers
van alle Friese Gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip
Fryslân op dinsdag 19 maart hun handtekening gezet onder het ambitiedocument
Circulaire Economie.
Met dit ambitiedocument spreken de ondertekenaars het volgende af:
 In 2020 kopen we tenminste 10% van de fysieke producten circulair in.
 We kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair.
 Bij vervanging binnen het wagenpark zetten we in op voertuigen op basis van
niet-fossiele brandstoffen.

Voorlopige uitslag Verkiezingen 20 maart 2019
Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019 is in de gemeente
Schiermonnikoog als volgt gestemd:

Meeuwen
Meeuwen horen bij Schiermonnikoog, maar ze kunnen ook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld door het krijsen van
jonge meeuwen. Ook kunnen ze de omgeving vervuilen met hun uitwerpselen.
Wat doet de gemeente?
Meeuwen zijn beschermde dieren. Daarom ondernemen wij geen directe maatregelen tegen ze. Slechts bij een
ernstige aantasting van de volksgezondheid kan een ontheffing op grond van de wet Natuurbescherming worden
aangevraagd. Op Schiermonnikoog is hiervan geen sprake. Door de ondergrondse containers en het schoonhouden
van het dorp, neemt de gemeente voedsel voor de dieren uit het dorp weg.
Wat kunt u doen?
In maart en april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw
dak te voorkomen. Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen
takjes en bladeren liggen die meeuwen gebruiken als nestmateriaal.
U kunt uw dak ook meeuwwerend maken. Met het plaatsen van pinnen of het spannen van netten of draden op het
dak voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden. Ook gekleurde linten kunnen een oplossing bieden. Eventueel kunnen
deskundige bedrijven u hierbij helpen. Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig,
bovendien kan het ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de vogels. Wij adviseren de
horecaondernemers hun gasten hierop te wijzen.
Wat mag u niet doen?
Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u zelf geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of
vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2019”
Met dagtekening 31 maart worden volgende week de aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 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 2019 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2018. Met de
waardeontwikkelingen na 1 januari 2018 mag de gemeente bij de waardebepaling dus geen rekening houden!
Verbouwingen in 2018
Verbouwingen na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2019 worden wel in de waarde meegenomen. Uw woning of bedrijf
wordt dan gewaardeerd zoals deze er op 1 januari 2019 stond. Daarbij wordt wel het waardepeil van 1 januari 2018
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 en automatische incasso
Heeft u de gemeente gemachtigd? Dan betaalt u de gemeentelijke belastingen in tien gelijke maandelijkse termijnen. Op
het aanslagbiljet kunt u zien of u de gemeente al heeft gemachtigd.
Als u de gemeente niet heeft gemachtigd moet u betalen in twee termijnen. U dient zelf zorg te dragen voor een tijdige
betaling van de aanslag. De vervaldagen staan op het aanslagbiljet vermeld.
Heeft u de gemeente niet gemachtigd en wilt u voor de betalingen gebruik maken van 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 WOZ-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 gemeente Noardeast-Fryslân, team Administraasje en
Belestingen, telefoon (0519) 29 88 88 of aanvragen via: Info@noardeast-fryslan.nl
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.

Attributie- en mandaatbesluiten 2019
In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019 heeft het college de
volgende besluiten vastgesteld:
1. 1. de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aan te
wijzen als (onbezoldigde) gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de
Gemeentewet.
2. de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente NoardeastFryslân met terugwerkende kracht aan te wijzen als (onbezoldigde) gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231,
tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.
3. de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân te mandateren om namens het college:
- artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen (toepassing hardheidsclausule);
- artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen (toepassing ambtshalve kwijtschelding
administratieve verhoging belastingaanslag);
- cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in belastingprocedures;
- cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in procedures betreffende de WOZ-beschikkingen (Wet waardering
onroerende zaken).
4. de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente NoardeastFryslân te mandateren om namens het college:
- de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de
Gemeentewet.
De gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 12 februari 2019 besloten:
De beleidsmedewerkers belastingen van het team Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering
van de gemeente Noardeast-Fryslân, te mandateren om namens hem:
 ambtshalve vermindering te verlenen van onjuiste aanslagen;
 ambtshalve vermindering te verlenen van voorziene verminderingen, ontheffingen of teruggaven;
 ambtshalve vermindering te verlenen van voorziene vrijstellingen;
 bij uitspraak te beslissen op verzoekschriften;
(vrijstellingen, verminderingen, ontheffingen of teruggaven)
 bezwaarschriften te behandelen en uitspraak te doen op bezwaarschriften;
 beroepschriften te behandelen, verweerschriften op te stellen en de gemeente te vertegenwoordigen in
rechtsgedingen en rechtszaken.

Toelichting
De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de heffing en de
invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de gemeente Dongeradeel.
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gefuseerd tot de nieuwe
gemeente Noardeast-Fryslân. Als gevolg van deze fusie is voor de gemeente Noardeast-Fryslân op 15 januari 2019
met terugwerkende kracht per 1 januari 2019:
 de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen als heffingsambtenaar;
 de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente
Noardeast-Fryslân aangewezen als invorderingsambtenaar.
Als gevolg van deze fusie worden de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de heffing en de
invordering van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Schiermonnikoog thans verricht door de gemeente
Noardeast-Fryslân.
Voor een efficiënt en gelijkluidend werkproces is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2019 voor de
gemeente Schiermonnikoog ook de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen als
heffingsambtenaar en de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de
gemeente Noardeast-Fryslân als invorderingsambtenaar en tevens ten aanzien van hen voornoemde
mandaatbesluiten genomen. En heeft de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân als
heffingsambtenaar voornoemd mandaatbesluit genomen ten aanzien van de beleidsmedewerkers belastingen van het
team Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân.
Deze mededeling is bedoeld om u te informeren.

Bekendmakingen
Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Procedure vertrokken onbekend waarheen (VOW)
Uit onderzoek is gebleken dat 3 personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het college van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten het bijhouden van de
persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats
onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het
besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve
uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Omgevingsvergunning Reeweg 25
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbouwen van een berging. (20-03-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 7 (Tox)
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de linker zijgevel en de indeling begane grond is verleend. (20-03-2019)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 40
De omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van een
manege is verleend. (20-03-219)
Evenementenvergunning 62e editie OMF Zang- en Muziekfestival
De loco-burgemeester van Schiermonnikoog heeft een vergunning verleend voor de 62e editie van het OMF Zang- en
Muziekfestival op 24 en 25 mei 2019. (18-03-2019)
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Op 13 maart 2019 heeft de loco-burgemeester van Schiermonnikoog besloten 17 verkeersregelaars aan te wijzen ten
behoeve van de monnikenloop op zaterdag 30 maart 2019. (18-03-2019
Optocht Palmpasen
Op vrijdag 12 april 2019 zullen de leerlingen en leerkrachten van SWS Yn de Mande een optocht i.v.m. Palmpasen lopen
via: Basisschool - Kantjeblom – Bouwes Tieuwn – van Starkenborghstraat – Burgemeester v.d. Wormstraat – Langestreek –
Nieuwestreek – Willemshof - Burgemeester v.d. Wormstraat- basisschool. Vertrektijd vanaf school: 11.20 uur. (21-03-2019)
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.

