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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.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdag 2 januari 2020 om 16.00 uur in het gemeentehuis.
De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,
het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij hopen u 2 januari te ontmoeten en
wensen u fijne feestdagen.

Openingstijden:

Verschijning nieuwsbrief

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 10
januari 2020. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn dan informeren wij u daar zeker
over.

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
9 jan
17 jan
28 jan

Spreekuur college (op
afspraak)
Streekarchivaris
Cie Bezwaarschriften
Raadsvergadering

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.

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat rond de feestdagen
Gemeentehuis
Maandag 23 december: geopend
Dinsdag 24 december: geopend
Woensdag 25 december: gesloten
Donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: geopend (m.u.v. producten burgerzaken)
Maandag 30 december: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Dinsdag 31 december: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Vrijdag 3 januari: geopend
Milieustraat
Maandag 23 december: geopend
Dinsdag 24 december: gesloten
Woensdag 25 december: gesloten
Donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: gesloten
Maandag 30 december: geopend
Dinsdag 31 december: gesloten
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: geopend
Vrijdag 3 januari: geopend

Ondergronds afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag 12.00 uur tot nieuwjaarsdag
06.00 uur afgesloten voor alle gebruik.

Nieuwe bedrijfsauto voor de
buitendienst
Na meer dan 12 jaar trouwe dienst is de
huidige bedrijfsauto van de buitendienst
vervangen door een nieuwe auto. Weer een
Mitsubishi Fuso Canter. De bedrijfswagen
wordt ingezet voor alle werkzaamheden van
de buitendienst en komt binnenkort te rijden
op 100% klimaatneutrale ecodiesel.

Even voorstellen Jos Hoekstra
Mijn naam is Jos Hoekstra en per 2 december vervul ik bij de Gemeente Schiermonnikoog de
functie van ‘Beleidsadviseur Bouwen en Wonen’. Vanwege mijn werkzaamheden word ik nu nog
veelal benoemd als de ‘Nieuwe Piet’, maar noem mij vooral maar ‘Jos’.
Ik ben 33 jaar oud en heb er voor nu voor gekozen om 4 dagen in de week op-en-neer te reizen
tussen mijn woonplaats (Leeuwarden) en Schiermonnikoog. Met een achtergrond in met name de
projectbegeleiding en werkvoorbereiding in de aannemerij zullen er ongetwijfeld nieuwe dingen op
mij afkomen. Ik heb er zin in!

Gymzaal krijgt nieuwe, eigentijdse inrichting
De gemeenteraad besloot afgelopen dinsdag tot vernieuwing van de
inventaris van de gymzaal De Súdwester. De vaste inventaris zoals
touwen, ringen en wandrekken is aan vervanging toe.
Met het besluit van de gemeenteraad zorgt de gemeente niet alleen
voor vervanging van de huidige elementen. We kunnen de vaste
inventaris nu vervangen door een vernieuwde, eigentijdse inrichting. Er
komt een systeem met hijsunits voor bijvoorbeeld klimnetten en
touwladders. Door deze speciale units kan de gebruiker in hoogte
verstelbare bewegings- en omloopbanen creëren.
Met de nieuwe inventaris biedt de gymzaal uitdaging voor kinderen van
de basisschool, voortgezet onderwijs en andere doelgroepen.
De vervanging wordt stapsgewijs de komende vier jaar uitgevoerd.

Vuurwerk en carbid
Evenals voorgaande jaren informeren wij u over de regels die gelden met betrekking tot vuurwerk en carbid.
Vuurwerk afsteken
U mag tijdens de jaarwisseling alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Deze
tijden zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en gelden dus ook op Schiermonnikoog. Op de verpakking van vuurwerk
staat of er een leeftijdsgrens van 12, 16 of 18 geldt om het vuurwerk te mogen afsteken. De minimumleeftijd hangt af
van het soort vuurwerk.
Vuurwerkvrije zone
De gemeente Schiermonnikoog heeft de kinderboerderij in het dorp aangewezen
als vuurwerkvrije zone. Hier mag tijdens oud en nieuw geen knal- en
siervuurwerk worden afgestoken; ook niet op de tijden dat dit elders wel mag.
Deze zone wordt afgebakend met afzetlint (zie kaartje). Als vuurwerkvrije zone
geldt verder het gehele natuurgebied van de gemeente Schiermonnikoog.
Vuurwerkvrije straat
Burgers konden dit jaar voor het eerst zelf het initiatief nemen om een
vuurwerkvrije zone in te stellen. Na de Kerstdagen kunt u op onze website zien of
er vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn en waar deze liggen. Deze worden ook
aangegeven door middel van borden.
Illegaal vuurwerk en on-line verkoop
Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen en kan daarom bij gebruik zeer gevaarlijk zijn. Het is niet te koop
in legale vuurwerkwinkels. U kunt illegaal vuurwerk herkennen aan de informatie op de verpakking. Op legaal
vuurwerk staat een duidelijke Nederlandstalige handleiding en de tekst: 'Geschikt voor particulier gebruik'. Verder
staat er informatie op over de fabrikant, het artikeljaar en productiejaar en een vermelding of afbeelding van de
effecten van het vuurwerk na het afsteken.
Vuurwerk bestellen bij webshops is strafbaar en bovendien levensgevaarlijk. Steeds vaker wordt er online vuurwerk
besteld bij webshops uit onder andere Oost-Europa. Het vuurwerk komt dan per post bij de besteller thuis. Dit is
levensgevaarlijk. Niet alleen voor de besteller, maar ook voor de huisgenoten, buren en medewerkers van de post en
distributiediensten.
Overtreding
Voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden kunt u een boete krijgen en het vuurwerk kan in beslag
worden genomen. Voor het afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk gelden strengere straffen. Jongeren
kunnen voor vuurwerkovertredingen ook worden verwezen naar buro Halt. Die beslist dan over de straf. De politie van
Schiermonnikoog zal strikt toezien en handhavend optreden in geval van vuurwerkovertredingen.
Carbid
Carbidschieten op Schiermonnikoog mag uitsluitend met een vergunning. In de vergunning wordt de plaats
aangewezen waar geschoten mag worden en er kunnen ruimere tijden worden toegestaan dan die gelden voor het
afsteken van vuurwerk.

Zorg & Welzijn
Geen Koffieochtend in kerstvakantie
Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december is er geen koffieochtend.

Koffieochtend 7 januari
Het nieuwe jaar beginnen wij goed met koffie en nieuwjaarsrolletjes.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari vanaf 10.00 uur de Stag.

Spelletjesmiddag voor jong en oud
Wanneer: donderdag 9 januari
Waar: in de gemeenschappelijke ruimte basisschool
Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur.
Eigen bijdrage: geen
Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 17 januari 2020
Op 17 januari 2020 behandelt de commissie bezwaarschriften vier ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van de eerste twee bezwaarschriften. De laatste twee
bezwaarschriften komen vanaf 13:30 uur aan de orde. De behandeling van de bezwaarschriften is in beginsel openbaar
maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Voor informatie over de te
behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Jan Berkeveld, secretaris van de
commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 555 (gemeente Ameland).
Evenementenvergunning fakkeloptocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse fakkeloptocht op 30 december 2019. (1912-2019)
Evenementenvergunning plaatsen kerststal
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een 'levende' kerststal op de
Willemshof tussen 19 en 27 december 2019. (19-12-2019)
Omgevingsvergunning Heereweg 2
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een wereldhuiskamer (13-12-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 56
Verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van de pinautomaat en het veranderen van de reclame (13-12-2019)
Omgevingsvergunning kappen Reddingsweg 7
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Els
op het perceel Reddingsweg 7. De boom verkeert in slechte staat en hangt gedeeltelijk al over de openbare weg. (18-122019)
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad van
Schiermonnikoog in de openbare vergadering van 17 december 2019 de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats
Schiermonnikoog 2020 heeft vastgesteld.
Gewijzigde Verordening WMO 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad van
Schiermonnikoog in de openbare vergadering van 17 december 2019 heeft ingestemd met de gewijzigde verordening Wmo
2015 (inclusief toelichting).
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad van
Schiermonnikoog in de openbare vergadering van 15 oktober 2019 de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
Schiermonnikoog 2019 heeft vastgesteld.
Belastingverordeningen:
In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 5 november 2019 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:
de verordening onroerende zaakbelastingen 2020;
de verordening afvalstoffenheffing 2020;
de verordening rioolheffing 2020;
de verordening toeristenbelasting 2020;
de verordening forensenbelasting 2020;
de verordening liggelden jachthaven 2020;
de verordening lijkbezorgingsrechten 2020;
de legesverordening 2020;

Toelichting verordeningen.
In de verordeningen zijn de geldende bepalingen en tarieven voor het jaar 2020 opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor het jaar 2020 van de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing,
rioolheffing (de woonbelastingen), toeristenbelasting en forensenbelasting weergegeven.
Tarievenoverzicht
Soort belasting/recht

Tarief 2020

Onroerende zaakbelastingen in % van de waarde
Woningen:
Eigenarenbelasting

0,1060%

Niet - woningen:
Gebruikersbelasting
Eigenarenbelasting

0,1689%
0,2099%

Afvalstoffenheffing
Gebruik perceel door één persoon
Gebruik perceel door twee op meer personen
Voor iedere tweede of elk volgend BAG-verblijfsobject in perceel
aanwezig per tweede en elk volgende aanwezige verblijfsobject

279,90
364,79
364,79

Rioolheffing
Vastbedrag
Per eenheid van 0 tot en met 50 m3
Per eenheid van 51 tot en met 250 m3
Per eenheid boven 250 m3

27,00
54,12
136,44

Variabele bedrag
per volle kubieke meter water

0,98

Toeristenbelasting
Dagverblijf
Nachtverblijf

1,83
1,61

Forensenbelasting in % van de waarde
percentage van de waarde

0,2631%

Bekendmaking in Gemeenteblad.
Deze mededeling is enkel bedoeld om u te informeren. De juridische bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad.
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog
vinden op www.overheid.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.

