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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
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
17 jan
20 jan
24 jan
28 jan
28 jan

Spreekuur college (op
afspraak)
Cie Bezwaarschriften
Evaluatie staandwantvisserij
Streekarchivaris
Energieadviseur
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.

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
Energieadviseur (korte versie)
Op 28 januari 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 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.

Evaluatie staandwantvissers
Op maandagavond 20 januari om 20.00 uur evalueren we in het gemeentehuis het
afgelopen visjaar. Vist u wel eens met een recreatief staand wantnet op
Schiermonnikoog, dan nodigen wij u hierbij van harte uit.
Via onze website kunt u zich weer melden als u in 2020 met een recreatief staand
wantnet wilt gaan vissen. Een jaarlijkse melding bij de gemeente is sinds een aantal jaar
verplicht.

Hoe krijgen we Schiermonnikoog zelfvoorzienend?
Dit was de centrale vraag waar de gemeenteraad zich
dinsdagavond jl. over heeft gebogen. Burgemeester
Ineke van Gent, portefeuillehouder duurzaamheid, hield
een korte inleiding. Energiewerkplaats Fryslân
begeleidde de avond. Door het spelen van een
energiespel werd duidelijk welke alternatieve bronnen
nodig en mogelijk zijn om het eiland helemaal
zelfvoorzienend te krijgen.
Aan het einde van de avond lagen er drie grote kaarten
van het eiland met alle ideeën er op. Het resultaat was
een mix van het isoleren van de recreatiewoningen,
aquathermie, warmtepompen, energie uit afval van het
eiland, zonne- en windenergie. Liander was aanwezig
om de raadsleden bij te praten over de mogelijkheden en
beperkingen van het energienetwerk.
Het energiespel heeft als doel om met elkaar van gedachten te wisselen hoe de
gemeente de duurzaamheidsambitie kan bereiken en inzicht te krijgen wat de
verschillende duurzame energiebronnen opleveren. Er ligt nog niks vast.
De komende tijd zal de gemeente in gesprek gaan met de inwoners. Zodra bekend is
wanneer en op welke manier dit zal plaatsvinden, wordt dit in de nieuwsbrief
gepubliceerd.

Voortgang Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar
Graag praten we u bij over de voortgang van een leer- en ontwikkelcentrum (LOC) 0-16
jaar op Schiermonnikoog. Voor de Inspecteur Boelensschool ligt een fusie dichtbij.
Verder werkt een werkgroep aan een doorlopende leerlijn.
Wat vooraf ging
In maart 2019 vond de laatste ouderavond over het LOC plaats. Hierbij werd onder
andere de nevenvestiging van de Inspecteur Boelensschool besproken.

In april 2019 bezocht minister Slob Schiermonnikoog. Naast het bezoek aan de Inspecteur Boelensschool opende hij
in basisschool Yn de Mande de keuken van het project ‘Kookeiland’. De minister sprak met burgemeester Ineke van
Gent, bestuur/directie van de scholen en vooral ook met leerlingen en docenten van de Inspecteur Boelensschool.
Er kwamen een drietal onderwerpen aan bod. Allereerst de kwaliteit van het onderwijs op de Inspecteur
Boelensschool. De minister wilde weten hoe het zo'n kleine school lukt om de kwaliteit van het onderwijs jaar na jaar
zo hoog te houden.
Het tweede onderwerp was de eilander samenwerking om een Leer- en ontwikkelcentrum te ontwikkelen om voor
iedere leerling een individuele leerlijn uit te stippelen. Minister Slob was zeer benieuwd hoe deze ontwikkeling vorm
zou krijgen en zag het tevens als een mogelijkheid om ook in de toekomst het onderwijs op het eiland op peil te
houden.
Het derde gesprekspunt was het lage aantal leerlingen. Door de aanhoudende krimp komt de opheffingsnorm van
dertig leerlingen in zicht voor de Inspecteur Boelensschool . De school zal dan moeten sluiten. We kunnen die sluiting
alleen voorkomen als de Inspecteur Boelensschool een nevenvestiging wordt van een schoolbestuur aan de vaste
wal. Voor de Inspecteur Boelensschool is de voor de hand liggende fusiepartner het Dockinga College, waarmee de
school al jaren samenwerkt.
Voortgang nevenvestiging middelbare school
Op dit moment wordt door het bestuur en directie van de Inspecteur Boelensschool aan een Fusie Effect Rapportage
(FER) gewerkt. Dit document heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) nodig zodat twee
scholen mogen fuseren. In deze FER staat wat de effecten zijn voor de fusiepartners op juridisch gebied, maar vooral
ook wat de effecten zijn voor het onderwijs en de kwaliteit, voor personeel en organisatie en financiën/ facilitaire
zaken. Dit proces wordt ondersteund door een professioneel bureau dat op advies van het ministerie van OCW is
uitgekozen. Dit bureau heeft veel ervaring en expertise op het gebied fusies en het begeleiden ervan.
De daadwerkelijke fusie moet op 1 augustus 2020 gereed zijn.
Samenwerking basis- en voortgezet onderwijs
Uit de teams van Yn de Mande en de Inspecteur Boelensschool is een werkgroep gevormd om een doorgaande
leerlijn te ontwikkelen. Deze werkgroep is afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar geweest. De teams van beide
scholen werken ook aan een gezamenlijke visie. Daarnaast was er voor de kinderen afgelopen jaar een gezamenlijke
schooldag.

Toelage uitwonende studenten Schiermonnikoog
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende
Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor 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) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.
Hoe werkt het?
U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:
 een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Schiermonnikoog woont;
 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en (één van) uw ouder(s)
op Schiermonnikoog woont.
Bij een inkomen lager dan € 35.318,83 ontvangt u de maximale toelage € 157,93. Is uw inkomen hoger dan dit
bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt
voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Wat moet ik doen?
Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2019/2020 moet uiterlijk voor 1 maart 2020 bij
de gemeente binnen zijn.
Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd 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 beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget van het kalenderjaar 2017 (
als de student jonger is dan 18 jaar) of een kopie van de beschikking van dienst uitvoering onderwijs (DUO) van
het schooljaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd (als de student 18 jaar of ouder is).
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 kunt u vinden op onze website onder “direct regelen”.

Militaire oefeningen
Van 20 januari tot en met 24 januari trainen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in het afwerpen van bommen op de
NAVO oefenlocatie op Vlieland. De vluchten vinden plaats in de ochtend en middag, met uitzondering van
vrijdagmiddag.
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
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Spelletjesmiddag voor jong en oud
Wat: Spelletjesmiddag met een hapje en een drankje
Wanneer: donderdag 30 januari
Waar: gemeenschappelijke ruimte basisschool
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Voor wie: voor jong (vanaf groep 5) en oud
Eigen bijdrage: geen
Aanmelden: niet nodig

Verslag spelletjesmiddag
Op donderdagmiddag 9 januari was de eerste spelletjesmiddag van
dit jaar voor jong en oud.
Met 7 ouderen en 14 kinderen was het echt een succes te noemen.
Enthousiast en fanatiek werd er Rummicub, Triominos en Vlotte
Geesten gespeeld. Natuurlijk mocht het sjoelen ook niet ontbreken.
Het was een gezellige middag.
De volgende spelletjesmiddag is op 30 januari.

Verslag diner bij de Ware Jakob
Dinsdag 14 januari was het winterdiner bij restaurant De Ware Jakob. Hhet restaurant was die middag speciaal voor
ons open. Het voorgerecht was een lekkere groentesoep. Daarna kon men kiezen uit 2 soorten stamppot en als
afsluiter een heerlijk toetje met advocaat.
Er was veel over en daar hadden maar daar hadden de eigenaren van het restaurant Ron en Lenora een hele mooie
oplossing voor. Bij de uitgang stonden bakjes met stamppot voor de liefhebbers om mee naar huis te nemen.
Een goede stap om voedselverspilling tegen te gaan en dit werd ook zeker gewaardeerd!

Bekendmakingen
Raadsvergadering dinsdag 28 januari 2020
Op dinsdag 28 januari wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2019
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Schiermonnikoog
Veiligheidsregio Fryslân – kaderbrief 2021-2024
- zienswijze
Verkoop aandelen Eneco
Benoeming van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020 Hûs en Hiem

10.
11.

Oordeelsvormend deel
Huisvestingsverordening 2020-2024
Wijziging verordening onroerende-zaakbelasting 2020

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. U kunt de vergaderingen volgen via onze
website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 17 december 2019 de Verordening
Basisregistratie Personen van de gemeente Schiermonnikoog vastgesteld. Deze Verordening vervangt de huidige
Verordening. Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en
met 25 mei 2018. (15-01-2020)
Loterijvergunning Sierlikene Meu
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een loterijvergunning te verlenen aan toneelvereniging
Sierlikene Meu voor het houden van een loterij op 7 en 8 februari 2020 in het Dorpshuis te Schiermonnikoog. (16-012020)
Melding incidentele festiviteit muziek
Mechanische muziek door DJ van 23.00-03.00 uur op zaterdag 8 februari 2020 in Dorpshuis Ons Centrum. (16-012020)
Omgevingsvergunning Voorstreek 32
Verlengen beslistermijn (10-01-2020)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 38
Ingediende aanvraag voor het veranderen en vergroten van de ligboxenstal (10-01-2020)
Omgevingsvergunning Langestreek 72
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (10-01-2020)
Omgevingsvergunning Langestreek 148
Verlengen beslistermijn (10-01-2020)
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.

