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Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348
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
24 okt
31 okt
5 nov
6 nov
12 nov
20 nov
26 nov

College trots op sluitende begroting
Het college biedt de gemeenteraad deze week de sluitende begroting 2020 aan. Ook de
Meerjarenbegroting 2021-2023 is sluitend. In deze nieuwsbrief vindt u een
overzichtspagina waarop u kunt zien waarmee het college de komende tijd aan de slag
gaat.
De gemeenteraad vergadert op 5 november over de Begroting 2020. De begroting is in
zijn geheel in te zien op de website van de gemeente.

Beeldvormende raadsbijeenkomst over de Begroting 2020
Op dinsdagavond 29 oktober krijgt de gemeenteraad uitleg over de begroting 2020.
Deze bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder
op de publieke tribune. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.

Raadsvergadering van 19 november verplaatst
De raadsvergadering van 19 november is verplaatst naar 26 november.

Tankstation gesloten van 28 oktober tot 2 november
Van maandag 28 oktober 7.30 uur tot vrijdag 1 november 13.00 uur is het tankstation
aan de Veerweg gesloten. U kunt in die periode dus niet tanken. Tankinstallatiebedrijf
Mokobouw voert dan een inspectie uit aan de brandstoftanks. Een dergelijke inspectie
moet één keer in de 15 jaar plaatsvinden.
Het advies is om voor volgende week maandag 28 oktober uw voertuigen vol te tanken.
Als er toch gebruikers zijn die verwachten hierdoor in ‘brandstofproblemen’ te komen
dan horen wij dat graag. Wij zorgen dan voor een adequate oplossing.

Dinsdag 29 oktober geen aanvraag reisdocumenten mogelijk
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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.
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Op dinsdag 29 oktober is het niet mogelijk reisdocumenten aan te vragen.
De aanvraagapparatuur voor reisdocumenten wordt deze dag vervangen.

Publieksavond Gebiedsagenda Wadden 2050
In de raadzaal van het gemeentehuis Schiermonnikoog vindt op woensdagavond 6
november om 20.00 uur een informatieavond plaats over de Gebiedsagenda Wadden
2050. De avond is bedoeld om u te informeren over de Gebiedsagenda. Daarnaast kunt
u vragen stellen en opmerkingen maken die de opstellers kunnen meenemen in het
verdere proces naar een Gebiedsagenda Wadden 2050.
De Gebiedsagenda Wadden 2050 wil in samenwerking met alle betrokken partijen
verantwoord vorm geven aan de toekomst van ons natuurlijk Werelderfgoed. Zodat het
Waddengebied ook in 2050 ecologisch en economisch gezond is. Dus duurzaam,
toeristisch aantrekkelijk en cultuur-historisch boeiend.
In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). De
Gebiedsagenda Wadden moet een gemeenschappelijk kader gaan vormen waarin het
gezamenlijk eindbeeld van het waddengebied in 2050 wordt geschetst. De
Gebiedsagenda is richtinggevend voor de betrokken partijen voor de doorwerking in hun
beleid en uitvoering van projecten. Het is geen structuurvisie in de zin van de Wet
Ruimtelijke Ordening. Het doel is dat de Gebiedsagenda op bestuurlijke niveau de
deelnemende partijen bindt aan de door hun gemaakte afspraken.
Op de website www.gebiedsagendawadden2050.nl vindt u meer informatie.

Zorg & Welzijn
Eten bij Van der Werff
Wanneer: Woensdag 30 oktober, 11.30 uur
Waar:
Hotel Van der Werff
Eigen bijdrage € 8,00 voor hoofdgerecht met consumptie
Bovenstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op
Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij Brenda Scheper via
welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822. Graag voor 28 oktober.

Dag van de Mantelzorg, dinsdag 12 november 2019
De gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land organiseren de Dag van de
mantelzorg op dinsdag 12 november 2019. Wij organiseren een leuke middag voor
alle mantelzorgers/vrijwilligers van Schiermonnikoog. Ook bieden wij de mogelijkheid
om uw mantelzorger een kleinigheidje te geven. Lees hieronder meer.

Dag van de
Mantelzorg

Voor alle mantelzorgers/vrijwilligers in de zorg
Bent u mantelzorger of vrijwilliger in de zorg op Schiermonnikoog dan bent u 12 november van harte welkom in het
Wantij aan de Langestreek. We organiseren een leuke middag met gastsprekers en een bingo met mooie, lekkere en
functionele prijzen. Wij zorgen die middag voor koffie en gebak en natuurlijk een hapje en een drankje.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, 15.00-17.30 uur
Het Wantij

Aanmelden kan tot 5 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 06-11747797 (mw M.
Sanou) of 06-11747822 (mw B. Scheper).
Cadeautje voor uw mantelzorger
Ontvangt u mantelzorg? Kom dan op dinsdag 12 november tussen 11.00 en 12.00 uur bij ons langs in het zorg- en
medisch centrum. U kunt dan een kleinigheidje ophalen voor uw mantelzorger of vrijwilliger. Zo kunt u hem/haar
persoonlijk bedanken. Dit kleinigheidje wordt u aangeboden door de gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het
Friese Land.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, tussen 11.00-12.00 uur
Kantoor Zorg en Welzijn, Zorg- en Medisch centrum

Bekendmakingen
Vergadering gemeenteraad 5 november 2019
Op dinsdag 5 november wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4.
Mededelingen
5.
Gemeentelijk belastingbeleid 2020 (besluitvormend)
6.
Begroting 2020 (besluitvormend)
7.
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
Omgevingsvergunning Heereweg 2
Ingediende aanvraag voor het realiseren van een wereld huiskamer (18-10-2019)
Omgevingsvergunning Heereweg 2
Ingediende aanvraag voor het realiseren van een tunnelkas en een opkweekkas (18-10-2019)
Omgevingsvergunning Klein Zwitserland 51
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de recreatiewoning (18-10-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 14
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (18-10-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 21
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging (18-10-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 16
Verleende omgevingsvergunning voor het verwijderen van de schoorsteen (18-10-2019)
Aanvraag kapvergunning Reeweg 7 (achter de Toxbar)
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee Iepen op het perceel Reeweg 7 (achter de Toxbar). De bomen zijn
volledig uitgegroeid en overwoekerd met klimop. Het gevaar voor omwaaien en takbreuk bij harde wind is reëel.
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.

Gemeente Schiermonnikoog
Begroting 2020 in één oogopslag
Lokale heffingen

Het Rijk
(de algemene uitkering)
€ 3.101.000
Inzet reserves
(inzet reserves)
€ 165.000

€ 2.787.000

Opgebouwd uit:
OZB € 528.000
Forensenbelasting € 221.000
Toeristenbelasting € 1.194.000
Afvalstoffenheffing € 429.000
Rioolheffing € 199.000
Begraafrechten € 36.000
Leges auto-ontheffingen € 60.000
Overige leges € 120.000

Inkomsten
€ 7.068.000

Overige inkomsten
(o.a. huur, rente, dividend)
€ 1.015.0000

Sociaal
€ 1.887.000
-volksgezondheid, zorg en
welzijn
-onderwijs en jeugd
-werk en inkomen
-sport en cultuur

Uitgaven
€ 7.036.000

Ruimtelijke ontwikkeling
en wonen
€ 2.242.000
-onderhoud openbare ruimte
-verkeer en vervoer
-duurzaamheid, natuur en
milieu
-vergunningverlening, toezicht
en handhaving
-openbare orde en veiligheid

Economie en
Werkgelegenheid
€ 454.000
-toerisme
-recreatie
-jachthaven
Reserves
€ 148.000
-opbouwen reserves

Burgers en bestuur
€ 952.000
-bestuur
-dienstverlening aan
burgers/bedrijven/bezoekers
-burgerparticipatie
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead &
Onvoorzien
€ 1.353.000

Deze begroting is nog niet vastgesteld.
De gemeenteraad vergadert hierover op dinsdag 5 november.

Lees waarmee we aan de slag gaan

Begroting 2020 (conceptbegroting)
Met gepaste trots presenteert het college van burgemeester en wethouders de begroting 2020. Onze
financiële basis is gezond en gedegen. De begroting vormt een goede basis om verder te bouwen op de
ingeslagen weg voor en met onze eilander gemeenschap.
In dit eerste volledige collegejaar van deze coalitie gingen we voortvarend aan de slag. Er zijn belangrijke
punten tot stand gekomen of in de steigers gezet. Andere ambities staan in de planning. We benoemen er
een paar.
In de steigers
• De uitgangspunten voor onze toeristische visie zijn in overleg met VVV, Natuurmonumenten, SOV en
gemeente opgesteld.
• Het project nieuwe bewegwijzering dorp is in voorbereiding.
• De notitie ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ is zo goed als gereed.
• De voorbereidingen t.a.v. woningbouwlocatie Oost zijn gereed.
• Het Koningshuis wordt ons cultuur-historisch centrum.
• De verkeerssituatie op het eiland is in kaart gebracht door o.a. verkeerstellingen. Er zijn nu
maatregelen in voorbereiding om het verkeer, daar waar nodig, beter te reguleren.
• Het project begraafplaatsen is afgerond en gereed voor bestuurlijke behandeling.
• De samenwerking tussen onze bassischool Yn de mande en middelbare school (IBS) over de
ontwikkeling van het Leer- en ontwikkelcentrum is op de goede weg. De inhoudelijke aansturing van
de kinder- en peuteropvang zijn al ondergebracht bij Yn de mande.
• De koers en lopende en nieuwe activiteiten op het terrein van duurzaamheid zijn vastgelegd in de
nota ‘Dursum Eilaun’ en volop in uitvoering.
• Het bestemmingsplan voor Informatiecentrum het Baken is afgerond.
Doorbouwen
Een aantal belangrijke zaken staan voor 2020 op de planning:
• We gaan het nieuwe bestemmingsplan dorp vaststellen.
• We gaan de nieuwe huisvestingsverordening vaststellen.
• Wij blijven onze boeren ondersteunen en waar mogelijk faciliteren bij de realisatie van een eigen
kaasboerderij van de zuivelcorporatie Schiermonnikoog.
• We ontwikkelen een plan voor de herinrichting van het Melle Grietjespad.
• We pakken de uitvoering van ons handhavingsbeleid intensiever op met extra formatie.
• De mogelijkheden in het buitengebied worden geïnventariseerd.
• Er is, samen met de andere Waddeneilanden, een aanvraag voor een regiodeal in de maak. Bij
toewijzing van de deal zal de uitvoering vanaf 2020 ter hand worden genomen.
• We plaatsen een of twee elektrische strandrolstoelen.
• We onderzoeken de haalbaarheid en inpasbaarheid van nieuwe vormen van huisvesting
(bijvoorbeeld tiny houses).
Tot zover een greep uit onze plannen voor 2020. We kijken ernaar uit om samen met de gemeenteraad en
de eilander gemeenschap de leefbaarheid, voorzieningen en dienstverlening op een goed niveau te houden.
Meer lezen?
Op de andere zijde ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Op de website van de gemeente kunt
u de hele begroting bekijken. In de programmabegroting kunt u lezen wat het college wil bereiken en wat ze
hiervoor gaat doen.

