Nieuwsbrief
Nr. 27
10 juli 2020

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 zomerperiode:
Van 13 juli tot 16 augustus
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Vrijdagochtend burgerzaken
gesloten
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

Afscheid Bert Korendijk
Dinsdag 7 juli was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces en ook de laatste raadsvergadering voor Bert
Korendijk. Hij nam afscheid als raadslid van de gemeente
Schiermonnikoog. Nestor Annet van der Meulen en
burgemeester Ineke van Gent bedankten de heer Korendijk voor
zijn inzet als wethouder en raadslid. De raad en het college
wensen Bert en zijn vrouw een mooie toekomst aan de wal.

De busgarage, het bedrijventerrein en een autovrijer
centrum
Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over plannen
rond het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad. Het college had een denkrichting
voorgesteld om het bedrijventerrein Melle Grietjespad uit te breiden, een verbindingsweg
aan te leggen en de busgarage te bouwen op het bedrijventerrein. Het college gaat deze
denkrichting nu verder uitwerken. Daarbij wil het college ook, op verzoek van de raad,
breder kijken naar alternatieven.
Met deze plannen wil het college een aantal problemen oplossen. Er is behoefte aan het
autoluwer maken van het centrum. Ook zou de busgarage een andere plek kunnen
krijgen, zodat deze niet langer in een woonwijk staat. Daarnaast zoeken bedrijven en
verenigingen ruimte en opslagmogelijkheden.
Nog geen beslissing
Er is nu nog geen beslissing genomen over de busgarage, het bedrijventerrein of een
weg. Met het raadsbesluit van dinsdagavond, kan het college verder werken. Het college
zal de gemeenteraad en inwoners bij de verdere uitwerking blijven betrekken. Pas als de
denkrichting is uitgewerkt, kan de gemeenteraad een besluit nemen.

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt
Kalender
13 aug

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.

Op vrijdag 3 juli 2020 ontving Hilbert de Vries de
Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Ineke van
Gent. Geen verrassing deze keer want de heer de Vries
kreeg op 24 april de bijbehorende oorkonde al uitgereikt.

Aangepaste regeling uitstel van betaling
toeristenbelasting 2020 na 1 september 2020 in
verband met COVID-19
Medio maart dit jaar heeft het college maatregelen genomen om voor ondernemers tot
een tijdelijke opschorting van betalingsverplichtingen te komen voor diverse lokale
belastingen, waaronder de toeristenbelasting 2020. Die bijzondere regeling loopt af op 1
september dit jaar. Recent heeft het college besloten om uitsluitend voor de
toeristenbelasting die regeling te verlengen tot 1 februari 2021. De voorwaarden zijn wel
aangescherpt. Niet langer kan worden volstaan met enkel indienen van verzoek om
uitstel van betaling.
Het destijds ingediende verzoek wordt dan ook niet stilzwijgend verlengd. Er zal dus
tijdig een nieuw maar met name ook gemotiveerd verzoek moeten worden ingediend
waarin wordt aangegeven, bij voorbeeld door overlegging van reserveringsgegevens
etc., waarom en voor welk bedrag men verder uitstel wenst. Na beoordeling daarvan zal
uitstel van betaling worden verleend tot uiterlijk 1 februari 2021. De aangepaste
regeling geldt alleen voor op naam van ondernemers gestelde aanslagen
toeristenbelasting voor het jaar 2020.

Herinrichting dorpshuis en bibliotheek
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel voor
de herinrichting van het dorpshuis en de bibliotheek. Het dorpshuis en de bibliotheek
gaan gezamenlijk intern het pand aanpassen tot een multifunctionele, laagdrempelige
accommodatie met een eigentijdse invulling. Geen tussendeuren meer, maar juist altijd
toegankelijk als het dorpshuis open is. Een plek waar een krantje of tijdschrift gelezen
kan worden of een boek kan worden geleend.

Ook wordt het gebouw optimaal toegankelijk gemaakt voor alle leeftijden en mindervaliden. Zo zal er een
invalidentoilet worden gerealiseerd en in de bibliotheek zal een lift worden geplaatst om de bovenverdieping voor
iedereen toegankelijk te maken. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van € 75.000 beschikbaar gesteld om de
plannen mede mogelijk te maken. Ook de provincie Fryslân heeft via het Iepen Mienskipfuns een subsidie van €
75.000 verleend. De bibliotheek en het dorpshuis zullen respectievelijk € 100.000 en € 50.000 bijdragen. De bedoeling
is om de plannen in het najaar te gaan realiseren.

Elektrische strandrolstoel op het strand van Schiermonnikoog
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om op Schiermonnikoog het strand aan het einde
van de Badweg (bij Paal 3) met een elektrische strandrolstoel te bezoeken. De
gemeente Schiermonnikoog heeft samen met de VVV de strandrolstoel aangeschaft.
Daarnaast is een nieuwe berging voor de elektrische rolstoel en voor de “gewone”
strandrolstoel geplaatst.
Het is nu voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel mogelijk om zelf het strand
van Schiermonnikoog op te gaan. Dit biedt de gebruikers extra vrijheid. Zonder hulp van
andere kunnen zij nu zelf het strand op en af rijden. Mensen die gebruik willen maken
van de elektrische strandrolstoel, kunnen de sleutel van de rolstoelstalling afhalen bij de
bar van restaurant Noderstraun. De eigenaar van het restaurant beheert de elektrische
strandrolstoel. Op de foto ziet u de nieuwe berging voor de strandrolstoelen.

Nieuwe strandpost voor de KNRM Lifeguards op Schiermonnikoog
De lifeguards van de KNRM op Schiermonnikoog zitten vanaf deze zomer in een nieuwe
strandpost. Deze werd dinsdag 7 juli op symbolisch wijze door burgemeester Ineke van Gent overgedragen aan
KNRM directeur Jacob Tas. Afgelopen weekend begonnen de KNRM Life-guards met hun strandbewakingstaak die
de hele zomer duurt.
De nieuwe post, die staat op de palen bij strandpaviljoen De Marlijn, is een hele vooruitgang waarmee de gemeente
Schiermonnikoog duidelijk investeert in veiligheid. Het is een moderne eigentijdse post geworden die die goed zicht
geeft op de zwemmers, de waterlijn en het strand. De post biedt een schone ruimte voor EHBO, die gebruikt kan
worden voor een nog betere zorgverlening aan de badgasten. Daarnaast is het een goede werkplek die beschutting
biedt bij slecht weer.
Bij de bouw is rekening gehouden met duurzaamheid. Zo is de post voorzien van zonnepanelen die stroom leveren
voor de communicatieapparatuur, het licht, een koelkastje en een koffiezetapparaat waardoor de post zelfvoorzienend
is. Daarnaast is het zomerse verblijf goed geïsoleerd en geventileerd voor een prettig leefklimaat.
Samenwerking
Bij de uitstraling van het de post is er goed gekeken naar de omgeving
en is het resultaat een professionele post die goed past in de omgeving
en waarbij de gemeente, strandpaviljoen De Marlijn en de KNRM samen
bijdragen aan een goed en veilig zwemstrand op Schiermonnikoog.
Strandinfo
De bewaakte strandgedeelten zijn duidelijk herkenbaar aan de roodgele
vlaggen aan de waterlijn waar tussen lifeguards toezicht houden. Op
www.knrm.nl/strandinfo biedt de KNRM locatie-specifieke informatie aan.

Subsidieregeling 13 juli open voor toerismesector
Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe
anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten
realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar.
Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemeter toerisme?
Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Vraag dan de
subsidie aan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl. Op deze
website staan ook de SBI-codes en de voorwaarden. Ook voor de investering in materiaal en de inhuur van derden
kun je 50% subsidie aanvragen.

Huurwoning beschikbaar Willemshof 1
Er komt een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. De verhuurdatum is op dit moment nog niet
bekend in verband met werkzaamheden. Aanvaarding in overleg met het verhuurbedrijf WoonFriesland zal rond eind
juli zijn. Uw inschrijving dient voor maandag 20 juli 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning
met een netto huurprijs van € 400,72. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 406,33. Komt u
in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 400,72.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?

2, waarvan één op de begane grond
9,73 (b.g.) en 9,51 m²
19,9 m²
5,8 m²
Ja

Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

ja
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 19 juli 2020 aanstaande. U kunt alleen reageren op
deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en
toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Willemshof 1 is een seniorenwoning. Er zijn twee volwaardige
slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen huishoudens
van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/ geschikt gezien voor
woningzoekenden met een medische urgentie.

Huurwoning beschikbaar Martha Karststraat 3
Er komt per 5 augustus 2020 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 20 juli 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een huurwoning met een netto huurprijs van € 703,01.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en voorschot zonne-energie van € 56,29 komt de bruto huurprijs op € 764,91. Komt
u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 703,01.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
14,76 en 13,77 m²
29,45 m²
12,96 m²
Ja
Nee
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 19 juli 2020 aanstaande. U kunt alleen reageren op
deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en
toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Omleiding Winsum-Lauwersoog
Van maandag 6 juli tot en met zondag 16 augustus 2020 is de N361 – de provinciale weg tussen Groningen en
Lauwersoog - ter hoogte van Sauwerd gesloten voor doorgaand verkeer. Dit in verband met wegwerkzaamheden.
De Provincie Groningen leidt het verkeer naar Lauwersoog om via de N355 bij Zuidhorn en de N388 bij Grijpskerk en
Zoutkamp. Houd rekening met een langere reistijd!

Regenton of compostvat (naar eigen smaak!) met korting kopen
De gemeente stimuleert het gebruik van regentonnen en compostvaten. U kunt deze nu met korting kopen. Heeft u
interesse? Kijk dan voor de regeling op onze website. U kunt zelf een ton naar eigen smaak aanschaffen en dan een
deel van uw aankoopbedrag terugvragen bij de gemeente. U kunt ook gebruik maken van een combi-pakket dat de
gemeente Schiermonnikoog met de firma Wildkamp BV heeft samengesteld. Dit pakket bestaat uit tonnen en vaten
van gerecycled plastic.
Met een regenton bespaart u kostbaar drinkwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool
terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Door een compostvat te gebruiken vermindert u de
hoeveelheid afval en kunt u de biodiversiteit in uw tuin vergroten. Vergeet ook niet, na aankoop, uw korting terug te
vragen bij de gemeente.

Energieadviseur
Na een korte pauze in verband met de COVID-19 maatregelen, komt op donderdag 13 augustus de Energieadviseur
weer naar het eiland (bij voldoende aanmeldingen). De Energieadviseur geeft u op maat advies over de woning. Hij of
zij kijkt naar de staat van de woning en de bijbehorende installaties. Na het bezoek ontvangt u een rapportage met
aanbevelingen om uw huis duurzamer en comfortabeler te maken. Onder de kop Duurzaam Eiland op de webpagina
van de gemeente vind u meer informatie over het Energieadvies op maat.

Bekendmakingen
Melding Activiteitenbesluit milieu Duinpad 10
Ontvangen een melding op 9 juni 2020.
Betreft: het realiseren van een logiesfunctie.
Locatie: Duinpad 10, 9166 NL Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog.
Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de
Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (7-7-2020)
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020
De raad van de gemeente Schiermonnikoog; heeft in de raadsvergadering van 16 juni het delegatiebesluit
bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op
de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020. Het oude delegatiebesluit vastgesteld op 15 december
2015 vervalt op dezelfde datum. (08-07-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 3
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor vervangende nieuwbouw recreatiewoning 08-07-2020)
Verleende omgevingsvergunning Duinpad 10
Verleende omgevingsvergunning voor toevoegen seizoensgebonden woonfunctie in bestaand gebouw bij het
zwembad. (08-07-2020)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Langestreek 18
De beslistermijn op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Bouwen nieuwe schuur, sloop
bestaand bijgebouw is met zes weken verlengd. (08-07-2020)
Verleende omgevingsvergunning Seeduneweg 1
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen kap op bestand pand. (08-07-2020)

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.

