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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
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

Kalender
2x per
maand
15 okt
16 okt
24 okt
31 okt

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
Energieadviseur

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.
U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het
bestuurssecretariaat, telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Rekenvoorbeelden Huisvestingsverordening
Van 2 oktober tot en met 13 november 2019 ligt de ontwerp Huisvestingsverordening
Schiermonnikoog 2020-2024 ter inzage. Bent u van plan in de toekomst uw huis te
verkopen? Op onze website vindt u enkele rekenvoorbeelden die laten zien wanneer u
te maken krijgt met de Huisvestingsverordening. Ook staan er enkele veel gestelde
vragen over de Huisvestingsverordening. U vindt dit via het menu > in de gemeente >
woonbeleid.

Energieadviseur
Op 31 oktober is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak
voor een Energieadvies op Maat door een e-mail te sturen naar
postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U
ontvangt een e-mailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij
u langskomt. De energieadviseur is elke drie weken op Schiermonnikoog.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u
binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame
maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek (€ 200,-)
terug. Lees de voorwaarden op onze website.

Subsidie energiebesparing eigen huis
Wilt u energiebesparende maatregelen nemen in uw woning? Maak dan gebruik van de
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De SEEH is bedoeld voor
particulieren, verenigingen van eigenaren, woonverenigingen en coöperaties en
stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning om energie te besparen.
Huiseigenaren die voor de subsidie in aanmerking willen komen, moeten minimaal twee
grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen (bestaande) koopwoning
hebben uitgevoerd. De eigenaar kan subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn
uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is dat de aanvrager eigenaar én bewoner is van de
woning. Ook mag voor de woning niet eerder SEEH-subsidie zijn verstrekt. Meer
informatie hierover vindt u op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland): https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh.
Tot nu toe zijn er 538 subsidieaanvragen binnengekomen voor een bedrag van ruim
€ 1,3 miljoen. De regeling loopt door tot en met december 2020 en heeft een
subsidieplafond van € 84 miljoen.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet
Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 64,16 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2019.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan
de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
 In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering 2019
nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen.
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een
kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht
kunt u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO
mee te sturen.

Militaire oefeningen
Vanaf maandag 30 september vliegen F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden weer in de avonduren. In de weken 40, 41,
42, 45, 46, 48 en 50 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt
alleen overdag gevlogen. Naast de reguliere vluchten vliegen ook F-16’s van de wapeninstructeursopleiding (FWIT)
enkele weken mee. Het gaat dan om de periode van 30 september tot en met 17 oktober.
Informatie
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.
Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder

Zorg & Welzijn
Pizzapraat voor jeugd van 12 t/m 18 jaar
Dinsdag 15 oktober zijn alle eilander jongeren van 12 t/m 18 jaar welkom bij de afsluitende Pizzapraat.
Pizzapraat is er om mee te denken en mee te praten over de jeugdactiviteiten. Een aantal jongeren heeft zich vorig
jaar ingezet voor het maken van leuke plannen. We gaan bespreken of die ideeën nog steeds actueel zijn en hoe we
ze dan gaan uitvoeren. Ook jongeren die eerder niet naar de pizzapraat zijn geweest, zijn van harte welkom.
We starten om 17.00 uur. Rond 18.30 uur ronden we af.
Jullie zijn van harte welkom in de Kittiwake.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Schiermonnikoog
Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen. Dat lukt vaak met wat ondersteuning van familie, buren, vrienden of een vrijwilliger. Ook het zelf aanschaffen
van hulpmiddelen kan daartoe bijdragen. Mocht dit alles niet mogelijk of toereikend zijn dan kunt u een beroep doen
op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De WMO is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen meedoen in onze
samenleving. Ook als zij een beperking hebben.
Ondersteuning vanuit de Wmo
Waar nodig kan ondersteuning geregeld worden. U kunt denken aan de volgende mogelijkheden:
 huishoudelijke hulp
 woningaanpassingen
 een rolstoel of scootmobiel
 taxivervoer
 begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
 mantelzorgondersteuning
 respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
 beschermd wonen
Bij de meeste voorzieningen is wel sprake van een eigen bijdrage.
Ondersteuning aanvragen
U kunt WMO-ondersteuning aanvragen bij de voorpost WMO op Schiermonnikoog. In de meeste gevallen volgt er dan
een gesprek bij u thuis. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Samen bespreken we wat uw problemen zijn, wat u
zelf of met hulp van andere mensen nog kunt, en of de gemeente u daarbij kan ondersteunen.

Contact
Telefonisch kunt u Marjan Sanou bereiken via: 06-11747797. Bij geen gehoor of spoed graag de voicemail inspreken,
dan neemt zij contact met u op. Het e-mailadres is: wmo@schiermonnikoog.nl
Het bezoek adres is:
Zorg- en medischcentrum
Kantoor Zorg en Welzijn
Van Starkenborghstraat 17
Hoe ziet de aanvraag procedure van de WMO eruit:
1. Het doen van een melding
Om een melding te doen bij de WMO kunt u zich melden via het telefoonnummer: 06-117 477 97, via e-mail
wmo@schiermonnikoog.nl of rechtstreeks via een bezoekje aan het kantoor van Zorg en Welzijn. Zo mogelijk krijgt u
direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.
Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is
het keukentafelgesprek. U bespreekt wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van
andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een
makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is wordt er voor een
maatwerkvoorziening (WMO) gekozen. Tijdens het gesprek zal naar uw legitimatie gevraagd worden.
2. Voorstel
Er wordt een verslag gemaakt van het gesprek dat u rustig kunt teruglezen. Het gespreksverslag is het uitgangspunt
voor de verdere stappen. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld dat u onvoldoende zelfredzaam bent en uw sociale netwerk
niet voldoende in staat is om u te helpen. De gemeente is er dan om ondersteuning te bieden. U krijgt ook de
mogelijkheid om te reageren op het verslag.
Na het gespreksverslag volgt dan een ondersteuningsaanvraag. Die aanvraag bestaat uit het aanbieden van
algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of een combinatie daarvan. Deze
procedure kan tot 6 weken duren.
3. Besluit
Bent u het eens met het gespreksverslag en de ondersteuningsaanvraag? Dan kunt u de aanvraag ondertekenen en
terugsturen. Dit geldt als definitieve aanvraag voor hulp uit de WMO. De gemeente beslist vervolgens binnen twee
weken of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm.
Vanaf het besluit wordt ook de zorgverlener of de leverancier van hulpmiddelen op de hoogte gebracht van de door u
te ontvangen ondersteuning. Wij proberen aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen. Mocht dit niet lukken dan
nemen wij daarover contact met u op.

Bekendmakingen
Melding klein evenement, intocht Sinterklaas
Op zaterdag 23 november 2018 rond 14.00 uur wordt Sinterklaas verwacht op de Veerdam van Schiermonnikoog.
(04-10-2019)
Melding incidentele muziek festiviteit
Live muziek door Simpel Zat vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober van 21.30 uur – 01.00 uur in Cafe It Aude Beuthus.
(08-10-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 17
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afzuigbuis (04-10-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 22
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen en ramen (04-10-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 14
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging (04-10-2019)
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.

