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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
15 sep
16 sep

Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Even voorstellen
Beste Eilanders
Ik stel mij graag even aan u voor. Ik ben René Thedinga en
vanaf 1 september gemeentesecretaris / algemeen directeur
van de gemeente Schiermonnikoog. Ik woon vanaf eind
augustus ook al op het eiland.
Ik ben 59 jaar, getrouwd met Renée en wij hebben twee
(uitgevlogen) kinderen. Mijn vorige werkkring lag in de
gemeente Westerkwartier, waar ik strategisch adviseur
duurzaamheid was. Voordat deze nieuwe gemeente ontstond
(1-1-2019) heb ik 22 jaar bij de gemeente Leek gewerkt in
diverse managementfuncties.
De reden dat ik zo enthousiast ben over de kans die ik nu op Schiermonnikoog krijg, is
vooral dat ik erg graag in een kleinere organisatie werk, met korte lijnen en een ‘handen
uit de mouwen’-mentaliteit. En natuurlijk het feit dat Schiermonnikoog een fantastisch
eiland is, waarvoor ik mij graag inzet om dat zo te houden en nog verder uit te breiden.
Samen met u, de raad, het college en de medewerkers. Ik kom hier al vanaf mijn vroege
jeugd als toerist; ik ben blij dat ik nu op dit pareltje van de Wadden mag werken én
wonen. Dat voelt als een voorrecht. Ik hoop dat het u net zo vergaat en dat u zich dat
(nog) bewust bent. Kijk maar eens goed om u heen!
Mijn doel bij de gemeente Schiermonnikoog is om de dienstverlening, beleidsvorming en
uitvoering van de werkzaamheden zo goed en transparant mogelijk vorm te geven. De
kracht van de kleine organisatie, de betrokkenheid en toewijding van de collega’s en de
bestuurders vind ik opvallend en geven mij het vertrouwen dat er een goede basis ligt.
Met dank aan mijn voorganger en interim-secretaris.
Ik heb natuurlijk ook hobby’s. U zult mij regelmatig wandelend over het eiland aan
kunnen treffen. En als ik loop te murmelen, dan is dat (meestal) een toneeltekst. Die
schrijf ik graag. Ik heb voor de culturele commissie van Winsum veel nieuwjaarscabaretvoorstellingen gemaakt en enkele toneelstukken. Vaak zat ik dan, ter
voorbereiding daarop, met twee andere creatievelingen een midweek op ons eiland. Het
echte acteerwerk heb ik wel gedaan, maar op een gegeven moment leek het mij beter
om dat maar aan anderen over te laten. Er is niet geprotesteerd; had er wellicht mee te
maken dat ik ook nog wel eens wilde gaan zingen. Dus, dat was een goede keus.
Mijn vorige woonplaats was Winsum, zoals bekend, onlangs door de ANWB gekroond
als het mooiste dorp van Nederland. Ook niet verkeerd. Ik weet niet zeker of de
wielrijdersbond de overtocht vanaf Lauwersoog niet heeft aangedurfd, of daarvoor
misschien geen ontheffing had aangevraagd, maar anders had ik het nog niet
geweten…..
Ik ontmoet u graag!
René Thedinga

Regeling helpt maatschappelijke sector
Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen
maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie
beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de
1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.
De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en
amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.
Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten kosten worden gemaakt. Voor
bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen en extra kosten
voor huur, schoonmaak en personele inzet is daarom een subsidie tot € 1.500,beschikbaar. Kijk voor meer informatie over deze regeling op
www.fryslan.frl/subsidieVenS

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2020
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 65,70 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2020.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
•
De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
•
In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
•
De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet meer mee te
sturen. Dit wordt via een koppeling gecontroleerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl

Woensdag 16 september 2020 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 16 september huis aan huis ingezameld. Batterijen, afgewerkte olie,
kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op
woensdag 16 september weer aanbieden.
De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende “chemokar” haalt het afval bij u op. Plaats het
KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de weg. Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het
parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is
opgehaald kunt u deze daar afgeven. Graag op jerrycan, blik, fles o.i.d. vermelden wat de inhoud is.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802

Persoonsgegevens verstrekken uit de Basisregistratie Personen
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat
onder andere om de gegevens van uw adres, nationaliteit, ouders, burgerlijke staat en kinderen. Uw gegevens
worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en de DUO. Ook verstrekken wij uw
gegevens aan maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze instellingen baseren hun beslissingen
vaak direct op de informatie uit de BRP.
Welke persoonsgegevens aan deze instanties worden verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verstrekken van persoonsgegevens kunt u niet voorkomen, omdat het verplicht is
voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw persoonsgegevens. Voor deze
verstrekkingen kunt u geheimhouding vragen. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden
(zoals een curator of advocaat) en aan zogenoemde vrije derden (zoals sport- of muziekverenigingen). U kunt uw
schriftelijke verzoek om geheimhouding richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21
augustus 2020 treedt op 21 augustus 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website
van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en
regelgeving.

Zorg & Welzijn
Koffie en thee op maat
De koffieochtenden kunnen door de coronapandemie nog niet doorgaan. Daarom hebben we een alternatief bedacht:
koffie en thee op maat. De medewerkers van Zorg en Welzijn komen bij u thuis een kopje koffie drinken en een
praatje maken wanneer het u uitkomt.
Heeft u behoefte aan een praatje bij u thuis? Dan kunt u ons bellen voor een afspraak via 06-11747822
Als u een kopje koffie verzorgt nemen wij iets lekkers mee.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 15 september 2020
Op dinsdag 15 september wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Beëdiging nieuw raadslid – onderzoek geloofsbrieven
4.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
5.
Besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2020
6.
Mededelingen

7.
8.
9.
10.

Besluitvormend deel
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslan (zienswijze)
Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 (zienswijze)
RKC De Waddeneilanden onderzoek naar de samenwerkingsverbanden in het waddengebied

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oordeelsvormend deel
Voornemen overdracht bevoegd gezag basisschool Yn de mande
Vernieuwen bewegwijzering
1e Fase verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Lening Postcoderoos 2
Concept Regio Advies Net op Zee
Woningbouwlocatie Oost: beeldkwaliteit woningen WoonFriesland (voorstel volgt)

17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. In verband met de coronamaatregelen is
de publieke tribune gesloten. De openbare raadsvergadering wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
en Schiermonnikoog TV. Als u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan dan kunt tot 12 uur op de
dag van de vergadering contact opnemen met de raadsgriffier, Marja van der Meer, 06-11705296.
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Schiermonnikoog 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 11 augustus 2020 de
regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Schiermonnikoog 2019. Deze regeling treedt in
werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2019.
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.

