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Verschijning nieuwsbrief

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Door de versoepelde coronamaatregelen kunnen enkele evenementen toch doorgaan.
Deze week is ingestemd met twee aanvragen. Zo is deze zomer een aantal keer de
elfkramentocht mogelijk. Dit is een alternatief voor de strúnmarkt, waarbij kramen meer
verspreid worden over het dorp. Daarnaast zullen er muziekoptredens zijn bij Paal3. Om
organisatoren tegemoet te komen proberen we aanvragen zo snel mogelijk te
behandelen.

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

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.

Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Evenementen weer mogelijk

Evenement organiseren
Organisatoren van evenementen moeten met een aantal zaken rekening houden. Zo
moeten ze de geldende coronamaatregelen toepassen. Aanvragers moeten een plan
indienen waaruit blijkt op welke wijze aan de geldende coronamaatregelen wordt
voldaan. De verschillende eisen en regels kunnen voor verwarring zorgen. Wilt u een
evenement organiseren en weten waar u aan toe bent? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl
of neem contact op met Roy van der Molen via 0519-535050 of
postbus20@schiermonnikoog.nl
Dien een aanvraag zo snel mogelijk in, zodat er tijd is om deze te behandelen.
We zijn blij dat er toch nog evenementen mogelijk zijn en dat organisatoren goed
meedenken over de mogelijkheden.

Nieuwe desinfectiemethode voor De Dúnatter
De gemeente heeft geïnvesteerd in een
nieuwe manier om het water van zwembad
De Dúnatter te desinfecteren. Voortaan
wordt er geen chloor meer aan het water
toegevoegd. In plaats daarvan wordt er
gebruik gemaakt van een ingenieuze
techniek, namelijk zoutelektrolyse.
Het zwembad dat wordt geëxploiteerd door
Optisport beschikt vanaf deze zomer over
een nieuwe methode om het zwembadwater
te desinfecteren. Voorheen werd er gebruikt gemaakt van een chloorinstallatie maar
sinds 4 juli maakt het zwembad gebruik van een zoutelektrolyse. Bij dit systeem wordt
exact de benodigde hoeveelheid chloorgas aangemaakt uit gewoon keukenzout.
Toepassing van deze techniek heeft als voordeel dat er geen chloordamp meer rond het
zwembad hangt en dat de huid na afloop van het zwemmen niet meer naar chloor ruikt.
Hiermee komt er ook een einde aan het gevaarlijke transport en de opslag van
chloortabletten. Voor bezoekers, medewerkers en omwonenden van zwembad De
Dúnatter maar ook voor het milieu is dat een grote vooruitgang.
Zwembad De Dùnatter is deze zomer geopend t/m zondag 6 september 2020. Kijk voor
meer informatie en het openstellingsrooster op www.optisport.nl/dunatter

Rijkswaterstaat wacht langer met zandsuppletie
Rijkswaterstaat heeft na overleg met Wetterskip Fryslân, de gemeente Schiermonnikoog
en Natuurmonumenten opnieuw besloten om voorlopig nog geen zandsuppletie uit te
voeren op Schiermonnikoog. Vorig jaar werd ook besloten om de suppletie uit te stellen.
De noordwestkust van het eiland erodeert tussen strandpaal 3 en 5 al circa 20 jaar.
Daardoor is het strand tot 400 meter smaller geworden. Na overleg met bovenstaande
organisaties is besloten om de natuurlijke ontwikkeling van de kust vooralsnog zijn gang
te laten gaan. Komend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Ook inwoners zullen bij
het maken van nieuwe afspraken worden betrokken. Schiermonnikoog is een ongerept
eiland waar ingrijpen door middel van suppleties tot nu toe niet nodig zijn geweest.
Komend jaar worden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud van de kust van

Schiermonnikoog. De ambitie is daarbij om de natuurlijke dynamiek van de kustlijn zoveel mogelijk de ruimte te
geven. Uiteraard mogen daarbij geen risico’s ontstaan voor de bescherming tegen overstroming. Wetterskip Fryslân
bevestigt dat daar voorlopig geen sprake van is. Rijkswaterstaat benadrukt dat op termijn een zandsuppletie alsnog
nodig kan zijn om het eiland te beschermen.
Op de website van Rijkswaterstaat staat extra achtergrondinformatie.

Reageer op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050
Het ministerie van Infrastructuur en Water werkt, samen met andere overheden en regionale partijen, aan de Agenda
voor het Waddengebied 2050. De Agenda is een toekomstplan voor de Wadden.
Het bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën en geeft een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 20212026. De Agenda richt zich op het gehele Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven
de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Inwoners kunnen reageren op de Ontwerp-Agenda voor het
Waddengebied 2050. Dat kan tot en met maandag 14 september 2020 op overheid.nl.

Stimuleringsregeling extra sportactiviteiten open
Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten.
Sportverenigingen kunnen een voucher van 500 euro aanvragen waarmee ze extra sport- en bewegingsactiviteiten
voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie.
Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en sportevenementen zijn afgelast.
Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om
activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer
sportief en met ‘nocht en wille’ door!”
Aanvragen kunnen tot 2 augustus 2020 17.00 uur worden ingediend via www.sportfryslan.nl/aanvragen.
Lok op 1, no en moarn: 11 extra coronamaatregelen
De sportstimuleringsregeling is één van de extra coronamaatregelen van de provincie Fryslân in het Lok op 1, no en
moarn pakket. Provinciale Staten maakte hier op 24 juni 5 miljoen euro voor vrij. Deze regeling voor sportverenigingen
is onderdeel van de leefberens regeling van 450.000 euro. De brede regeling voor dorpshuizen, maatschappelijke
verenigingen en sportverenigingen wordt deze zomer uitgewerkt en gaat 1 september 2020 open.

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.

Initiatieven gezocht die biodiversiteit verbeteren
Initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30
september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân
stimuleren. Projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie voor de
biodiversiteit. In totaal is er € 240.000,- beschikbaar.
Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It bioferskaat yn de provinsje Fryslân stiet ûnder druk. De rykdom oan plante- en
bistesoarten nimt ôf. De provinsje wol dy trend keare en wurket dêrom oan in programma om it bioferskaat wer op te
helpen.” In het programma is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen
economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. “Mei dizze nije subsydzjeregeling
wol de provinsje alfêst inisjativen steune dy’t dêr by oanslute.”
Bio- en bodemdiversiteit
Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op biodiversiteit of bodemdiversiteit. Denk aan het
verbeteren van het leefgebied van een bedreigde Friese soort zoals de heikikker of veldleeuwerik, onderzoek naar
microbiologie in de bodem of projecten gericht op kennis van Friese inwoners over biodiversiteit. De regeling is
bedoeld voor georganiseerde groepen, zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen of medeoverheden. Per project
is 75% van de kosten subsidiabel, met een maximum van €24.500,- per project. Een aanvraag indienen kan vanaf 17
augustus via www.fryslan.frl/subsidiebiodiversiteit. De subsidie wordt dan verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Commissie Mijnbouwschade
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat per 1 juli de Commissie Mijnbouwschade in werking
treedt. Als u vermoed dat uw woning of pand schade heeft als gevolg van mijnbouwactiviteiten op het gebied van
gaswinning of -opslag, kunt u zich richten tot de Commissie Mijnbouwschade.
Het bestaande Landelijk Loket Mijnbouwschade komt met de start van de Commissie te vervallen. De Commissie
neemt ook de adviesfunctie van het Landelijk Loket Mijnbouwschade over.
Schademelders kunnen zich melden op www.commissiemijnbouwschade.nl

Zorg & Welzijn
Afsluiting seizoen jongens- en meisjesclub
De afsluitende activiteit van de jongens- en meisjes club was een groot succes. Tijdens het eten bij de Berkenplas zijn
gesprekken gevoerd over een vervolg na de zomervakantie. Daar stonden alle aanwezigen heel positief tegenover,
dus houd de nieuwsbrief en de Whatsapp groep in de gaten.
In de zomervakantie houden we een pauze. De eilander jeugd kan deze zomer met korting meedoen aan
activiteiten van Lytje Willem. Een fijne zomer gewenst en ‘let een beetje op elkaar’.

Hoe ziet de aanvraag procedure van de Wmo eruit
Om ondersteuning te krijgen vanuit de Wmo kunt u zich melden via het telefoonnummer: 06-11747797, het emailadres wmo@schiermonnikoog.nl U ontvangt een ontvangstbevestiging dat wij de melding in goede orde hebben
ontvangen. U kunt ook een bezoekje brengen aan het kantoor van Zorg en Welzijn in het zorg- en medisch centrum.
Aan de hand van uw melding vindt er een gesprek plaats tussen u en de gemeente (Wmo consulent). Het
zogenoemde keukentafelgesprek. Tijdens dit keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente uw ondersteuningsvraag
en kijkt daarbij naar uw persoonlijke situatie, eigen kracht en netwerk en de mogelijkheden om uw vraag op te lossen
(algemene voorzieningen, voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen). Ook wordt er tijdens dit gesprek
naar een geldig legitimatiebewijs gevraagd vanwege de Wet Identificatieplicht. Na het gesprek ontvangt u een
gespreksverslag. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit verslag of u bent het niet eens met de inhoud, dan kunt u
dit binnen 5 werkdagen laten weten aan de gemeente/ Wmo consulent.
Naar aanleiding van het gesprek en het gespreksverslag wordt een ondersteuningsaanvraag geschreven. Hierin staat
de passende ondersteuning beschreven. Dit kan zijn in de vorm van een algemene voorziening of een
maatwerkvoorziening. Het doel van de voorziening is u zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen en dat u zoveel
mogelijk kan participeren in de samenleving.
Het ondersteuningsplan dient u ondertekend retour te zenden. De ondertekening van het document is de aanvraag in
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Na ontvangst van het document ontvangt u de beschikking
van de gemeente. Vanaf dat moment wordt ook de zorgverlener of de leverancier van hulpmiddelen op de hoogte
gebracht van de door u te ontvangen ondersteuning.
Voor de gehele procedure staat een officiële tijd van 8 weken. We proberen iedereen zo spoedig mogelijk te
ondersteunen en rekening te houden met urgente situaties.

Bekendmakingen
Verordening werkgeverscommissie gemeente Schiermonnikoog 2020
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 16 juni 2020 de verordening
werkgeverscommissie gemeente Schiermonnikoog 2020 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende
op die van zijn bekendmaking.
De oude verordening Werkgeverscommissie Griffie vastgesteld op 15 december 2015 vervalt op dezelfde datum. (0907-2020)
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris Schiermonnikoog 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 19 mei
2020 het aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris Schiermonnikoog 2020 vastgesteld. Dit besluit in werking treedt op
de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020 (14-07-2020)
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris Schiermonnikoog 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 19 mei
2020 het aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris 2020 vastgesteld. Dit besluit in werking treedt op de dag na
bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020. (14-07-2020)

Aanwijzingsbesluit griffier van de gemeente Schiermonnikoog
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 16 juni 2020 besloten
1. Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, wordt aangewezen degene die de functie van
griffier heeft, of in diens plaats, de functie van adjunct-griffier heeft;
2. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van griffier
geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende functionaris;
3. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1
januari 2020;
4. De verordening Werkgeverscommissie gemeente Schiermonnikoog 2020 vast te stellen, onder intrekking van
de verordening Werkgeverscommissie Griffie vastgesteld op 15 december 2015.
5. Het delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 vast te stellen, onder intrekking van het
delegatiebesluit werkgeverschap raad vastgesteld op 15 december 2015.
Aanwijzingsbesluit toezichthouders BOA Schiermonnikoog 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 19 mei
2020 besloten:
1. Alle buitengewoon opsporingsambtenaren die namens de Schiermonnikoog toezichthoudende taken uitvoeren,
aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder op de naleving van de bepalingen in de
Drank- en Horecawet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene plaatselijke verordening.
2. Een aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de betreffende functie
geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende medewerker of bij beëindiging van het
dienstverband.
3. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari
2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders BOA Schiermonnikoog 2020.
Evenementenvergunning Elfkramentocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een markt, genaamd de Elfkramentocht, waarbij
verspreid over het dorpscentrum van Schiermonnikoog kramen worden geplaatst op donderdag 16, 23 en 30 juli en
donderdag 6, 13, 20 en 27 augustus 2020, tussen 18:00 en 21:00 uur. (15-07-2020)’
Evenementenvergunning viertal kortstondige optredens Paal 3
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor vier muziekoptredens ter aanvulling op de
terrasfunctie van strandpaviljoen Paal 3, op 17, 18, 30 en 31 juli 2020, tussen 20:30 en 21:30 uur. (15-07-2020)

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.

