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Alle hens aan dek
Deze week hadden we het "oploopje" van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Zij gaven aan
dat de Coronacijfers nog steeds zeer zorgelijk zijn en dat het de komende weken
verschillende kanten op kan gaan. Er wordt niets uitgesloten, ook een volledige
lockdown niet. Voor onze zorg, gezondheid, ondernemers, economie en mentale
gezondheid moeten we dat echt proberen te voorkomen. Ons eigen gedrag kan het
verschil blijven maken. Blijf de regels goed naleven, zoek de grenzen niet op. De
besmettingsgraad moet verder dalen.
De rek is er bij velen uit, alle beperkingen vallen ons zwaar, we missen ons normale
leven. Heel begrijpelijk, ik leef met u mee, maar helaas de realiteit van nu. Met alle hens
aan dek kunnen we samen proberen om (nog) erger te voorkomen. Dank voor uw
medewerking en blijf omzien naar elkaar. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan
contact op met Zorg en Welzijn of stuur mij persoonlijk een mail via
i.vangent@schiermonnikoog.nl.
Ik wens u veel sterkte i deze, voor velen, moeilijke en onzekere tijd.
Ineke van Gent, burgemeester

Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
(tijdelijk uitsluitend op afspraak)
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
3 nov

4 nov
10 nov
17 nov

Beeldvormende
raadsvergadering
digitaal
Grof huisvuil en oud
papier
Raadsvergadering
digitaal
Raadsvergadering
digitaal

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.

Besmettingen corona
Bij de eerste positief geteste persoon in een gemeente gaf de GGD dit aan de gemeente
door. De GGD is echter gestopt met het doorgeven van afzonderlijke gevallen. Op de
website van de RIVM www.rivm.nl en op het Dashboard Coronavirus van de
rijksoverheid https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. Beide sites geven informatie over
de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

College presenteert begroting 2021
Het college biedt de gemeenteraad deze week de begroting 2021 aan. Hierin staan de
verwachte inkomsten en uitgaven voor het aankomende jaar. In deze nieuwsbrief vindt u
een overzichtspagina waarop u kunt zien waar het college dit jaar mee aan de slag gaat.
De gemeenteraad vergadert op 10 november over de Begroting 2021. Wilt u de hele
begroting lezen? Ga dan naar onze website.

Gemeenteraad vergadert digitaal
De gemeenteraad van Schiermonnikoog blijft ook in november digitaal vergaderen. De
raadsvergaderingen van 10 en 17 november kunt u volgen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl. Bij de raadsvergadering staat een link naar de
uitzending. De digitale raadsvergadering (via het programma Starleaf) werkt niet goed
via Internet Explorer. U kunt de uitzending wel volgen via Chrome. Tip: zet het
luidsprekertje aan om geluid te krijgen. De vergaderingen zijn ook te volgen via
SchiermonnikoogTV.
Inspreken in de digitale vergadering
Wilt u inspreken in de raadsvergadering? Dit kan vanaf nu in gemeentehuis. Hier is een
ruimte ingericht met een videoverbinding. Er is iemand aanwezig om u te helpen. Een
schriftelijke bijdrage laten voorlezen in de raadsvergadering is nu niet meer mogelijk.
Als u vragen heeft over de gemeenteraad, de raadsvergaderingen of als u zich wilt
aanmelden om in te spreken, dan kunt u contact opnemen met de Raadsgriffier, Marja
van der Meer. Zij is te bereiken via m.vandermeer@schiermonnikoog.nl of 0611705296.

Beeldvormende raadsbijeenkomst over de Begroting 2021
Op dinsdagavond 3 november krijgt de gemeenteraad uitleg over de begroting 2021.
Deze bijeenkomst is ook digitaal en te volgen via bestuur.schiermonnikoog.nl

Fietsen bij de veerhaven
Bij de veerhaven aan de oostzijde van de terp van het Wagenborg gebouw heeft de
gemeente een paar jaar geleden fietsenhokken geplaatst. Deze fietsenstallingen zijn
bestemd voor de fietsen van mensen die dagelijks of wekelijks naar het vasteland reizen
en hun fiets daarin kunnen stallen.

Fietsen staan er voor eigen risico
De fietsen staan er voor eigen risico. Zoals u weet staat de veerhaven bij storm en vloed regelmatig onder water. Ook
de fietsenstallingen. De fietsen kunnen door het zoute water worden beschadigd of zelfs wegspoelen. Voor de
eventuele schade bent u zelf aansprakelijk. Wij raden u aan om bij te verwachten hoog water, uw fiets elders onder te
brengen.
Te lang geparkeerde fietsen worden verwijderd
Deze fietsenstalling is bedoeld voor het kortstondig stallen van fietsen. Een aantal fietsen staat al weken/maanden
ongebruikt in deze fietsenstalling. Dat is niet de bedoeling. Hierdoor raken de fietsenstallingen onnodig vol. Daarom
worden fietsen die langer dan twee weken ongebruikt in de fietsenstalling staan verwijderd en gestald op het terrein
van de gemeentewerkplaats van Schiermonnikoog, aan het Melle Grietjespad 5. Als uw fiets is verwijderd kunt u deze
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16.15 en 16.30 uur weer ophalen bij de gemeentewerkplaats.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Schiermonnikoog, tel. 0519-535083.

Informatie van Huisarts op Schiermonnikoog
Griepprik eerst naar 70-plussers en mensen met een medische aandoening
Dit jaar lijkt landelijk gezien de vraag naar griepprikken bij de huisartsen groter te zijn dan er voorraad is in Nederland.
Daarom is op advies van het RIVM en van hogerhand besloten om gezonde mensen van 60 t/m 69 jaar te vragen te
wachten met het halen van de griepprik. Bent u jonger dan 70 jaar en gezond, dan wordt u dringend verzocht om niet
naar de praktijk te komen voor de griepprik op 17 november a.s., ondanks de eerdere uitnodiging.
Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen in onze praktijk op 17 november a.s. de griepprik krijgen. Dit
zijn mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en
mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Zij lopen meer risico op gezondheidsproblemen als zij de griep krijgen.
Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of er vaccins over zijn. Meer informatie kunt u
vinden op rivm.nl/griepprik.
Coronavirus
We merken in de praktijk en apotheek dat iedereen alle maatregelen rond het coronavirus zo goed mogelijk probeert
na te leven. Onze hartelijke dank en complimenten!
Het gehele zorgcentrum is nog steeds alleen toegankelijk na telefonisch contact. Wij vragen u dringend om binnen het
zorgcentrum een mondkapje te dragen.
Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd.
Wij merken dat er minder contact met ons wordt opgenomen. Het is belangrijk dat u bij gezondheidsproblemen wel
met ons belt. Op die manier kunnen we samen met u inschatten wat er nodig is en hoe we daar in deze periode het
beste mee om kunnen gaan. Wij proberen er zo goed mogelijk voor u te zijn.
•
•

Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets zo nodig 1 bij spoed).
Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts:
- U kunt het praktijknummer bellen om een afspraak te maken voor een test op het coronavirus. Dit kan op
werkdagen tussen 8.30-9.30 uur of tussen 13.30-14.30 uur.
- In afwachting van het testresultaat verzoeken wij u dringend in thuisisolatie te blijven en te zorgen dat u
anderen niet kunt besmetten.
- Het is belangrijk om alle adviezen die worden gegeven door de huisarts of de GGD goed op te volgen.

Ook als u geen klachten heeft, kunt u besmet zijn met het coronavirus. Houdt u zich daarom altijd aan alle
maatregelen.
Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige
besmettingen te voorkomen. Spreek elkaar vriendelijk aan als u ziet dat anderen zich niet houden aan de
maatregelen.
Meer informatie is te vinden op de websites thuisarts.nl en rivm.nl. Wanneer u een non-COVID19 verklaring nodig
heeft (bijvoorbeeld in verband met een reis naar het buitenland) verwijzen wij u door naar:
klmhealthservices.com/reisvoorbereiding/coronatest

Aanvullende vergoeding Studenten OV-chipkaart 2020 tot 1 november
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. U kunt de vergoeding aanvragen van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar
waarop de aanvraag betrekking heeft) via www.schiermonnikoog.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 (gemeente Ameland) of
info@ameland.nl.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2021 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2020 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden).
Op het formulier kunt u ook een voorkeur aangeven voor de volgende woningcategorieën:
- Seniorenwoning
= woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond,
toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u
voorrang krijgen voor een dergelijke woning.
- Studio
= eenkamerwoning, woon-/slaapkamer in één.
- Kleine woning
= woonkamer/keuken met minstens één aparte, volwaardige slaapkamer.
- Gezinswoning
= woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers.
- Grote gezinswoning = woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers.
Het gaat hier om een voorkeur. U kunt ook voor andere woningen in aanmerking komen.
In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2021, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519)-535050 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Zorg & Welzijn
Dag van de Mantelzorg: 10 november 2020
Ook dit jaar zetten we mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg graag in het zonnetje. Dit doen we natuurlijk op
een aangepaste manier, want door de coronamaatregelen is een gezellig samenzijn dit jaar niet mogelijk. Toch vindt
de gemeente het van groot belang aandacht te besteden aan de Dag van de Mantelzorg. Zonder mantelzorgers en
vrijwilligers in de zorg kunnen wij niet. Wij willen u graag via een kleine presentie bedanken.
Bent u een mantelzorger of vrijwilliger in de zorg? Meld u dan voor 4 november aan, dan zorgen wij ervoor dat u op 10
november (anders dan gebruikelijk) in het zonnetje wordt gezet.
Opgave kan uiterlijk tot 4 november via Brenda Scheper 06-11747822 of Marjan Sanou 06-11747797
E-mail: wmo@schiermonnikoog.nl

Hulp nodig of zin in een gesprek?
Is het lastig voor u om boodschappen te doen, een maaltijd te bereiden of is het voor u niet mogelijk uw woning te
verlaten? Neem dan contact met ons op. Wij proberen het dan voor u op te lossen.
Het kan ook zijn dat u, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, minder mensen ziet. Verenigingen komen minder of
niet bij elkaar of misschien kunnen uw (klein)kinderen op dit moment niet op bezoek komen. Wilt u graag eens met
iemand koffie of thee drinken? Wij komen graag bij u langs voor een praatje.
Neem hiervoor contact op met de gemeente, afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer 06-11747822 (bel of
gebruik WhatsApp). Voor hulp en/of een gesprek.

Verslavingszorg Noord-Nederland
Maak je je weleens zorgen over je zelf of iemand anders als we het hebben over bijvoorbeeld
alcohol of roken? Sinds kort is Lucia Steen namens Verslavingszorg Noord Nederland actief op
Schiermonnikoog op speciaal verzoek van de gemeente en haar zorgpartners. Zij is een flexibele
ambulante medewerker die voor alle inwoners van Schiermonnikoog, jong en oud, beschikbaar is.
Lucia Steen is elke week op het eiland en gaat graag in gesprek met inwoners over vragen en
zorgen die zij hebben op het gebied van alcohol, drugs, gokken, tabak, gamen en overmatig
schermgebruik.

Lucia Steen werkt samen met de huisarts en de medewerkers van Zorg en Welzijn. Zij kan je helpen bij het vinden
van antwoorden op kleine en grote vragen. Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en haar jarenlange ervaring
kan zij met veel zaken meestal direct helpen of weet ze hoe anders verder geholpen kan worden. Stel vooral vragen,
dit kan later problemen voorkomen.
Lucia Steen is rechtstreeks te benaderen via: telefoon: 06-13486126 (appen of sms mag natuurlijk ook) of e-mail
l.steen@vnn.nl. Wil je liever via de huisarts of zorgverlener contact, dat kan ook. Afspraken vinden plaats in overleg bij
u thuis, in het Zorg- en Medisch Centrum of digitaal via videobellen.

Verslag kook- en eetclub ‘aan tafel’
Op dinsdagavond 27 oktober kwamen de jongeren
van kook- en eetclub ‘aan tafel’ bijeen. Er werden
heerlijke voor- en hoofdgerechten gebracht door vijf
eilanders. Op het menu stond chinese tomatensoep,
vegetarische soep, couscous, nasi en hutspot met
klapstuk.
De jongeren lieten zich het eten lekker smaken.
Tijdens het diner bespraken zij hoe ze de kook- en
eetclub verder vorm willen geven. Wie doet de
boodschappen? Voor wie is de eetclub? Wat als je
iets niet lust? Allemaal vragen die werden besproken.
Onze dank gaat uit naar de eilanders die zich speciaal voor deze gelegenheid hadden aangemeld om voor de
jongeren te koken.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 10 november 2020
Op dinsdag 10 november 2020 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videovergadering.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Mededelingen

5.
6.

Besluitvormend deel
Gemeentelijk belastingbeleid 2021
Begroting 2021

7.

Sluiting

De raadsvergadering vindt plaats via een videovergadering en is te volgen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl . Alle
raadsstukken zijn hier ook te raadplegen.
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken vindt plaats in de hiervoor
speciaal ingerichte ruimte in het gemeentehuis. Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op
de dag van de vergadering aan de griffier, via telefoonnummer 06-11705296.
Begroting 2021
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke begroting
over het jaar 2021 vanaf donderdag 29 oktober 2020 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een
exemplaar tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder is de begroting 2021 vanaf donderdag 29 oktober 2020 ook te raadplegen op onze website:
www.schiermonnikoog.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.

Bijlage begroting in 1 oogopslag

Begroting 2021 (conceptbegroting)
De financiële basis van de gemeente Schiermonnikoog is, ondanks de kosten en maatregelen rondom corona,
gezond. Het college van burgemeester en wethouders presenteert daarom met gepaste trots de begroting 2021.
Afgelopen jaar zijn er belangrijke projecten voor onze eilander gemeenschap in de steigers gezet. Andere plannen
staan in de planning. We benoemen er hier een paar.
In de steigers
• Het plan voor woningbouwlocatie Oost en de grondexploitatie is vastgesteld.
• De verbouwing van het Koningshuis tot cultuur-historisch centrum is in gang gezet.
• De verbouwing van het dorpshuis en de bibliotheek is door ons ondersteund door middel van het
verstrekken van een krediet en geldlening.
• Het oude gedeelte van het gemeentehuis wordt verbouwd en verduurzaamd.
• Er is in de zomermaanden een pilot geweest voor het verder autoluw maken van het centrum. Het resultaat
daarvan wordt geëvalueerd.
• De regionale energiestrategie (RES) is van start gegaan.
• Om elke inwoner en bezoeker te betrekken bij de energietransitie is gestart met een traject voor
burgerparticipatie.
• Het project nieuwe bewegwijzering dorp is in de afrondende fase.
• De bouw van Informatiecentrum het Baken is gestart.
• Er is een voorontwerp bestemmingsplan Dorp opgesteld en nagenoeg gereed voor de inspraak.
Doorbouwen
Een aantal belangrijke zaken staan voor 2021 op de planning:
• Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor 24-uurszorg.
• Afronding van het traject voor de Inspecteur Boelensschool om een nevenvestiging te worden van het
Dockinga College.
• De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Dorp wordt afgerond.
• Het terrein van woningbouwlocatie Oost wordt bouwrijp gemaakt, waarna begonnen wordt met de
woningbouw.
• Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied wordt gekeken naar de regels en (on)mogelijkheden voor de
boerderijen in de polder.
• Samen met de andere Waddeneilanden willen we invulling geven aan het in 2020 uitgevoerde onderzoek
naar (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden van (seizoens)personeel.
• Op basis van de bevindingen uit de pilot worden stringentere maatregelen voorbereid om het autoluw
karakter te versterken.
• Qua duurzaamheid staat 2021 in het teken van de Transitievisie Warmte, de Regionale Energiestrategie (RES)
1.0 en verschillende projecten uit de Nota Dursum eilaun.
• Om te kunnen inspelen op klimaatverandering en klimaatadaptie wordt in samenwerking met de andere
Waddeneilanden een ‘hoogwaterstresstest’ uitgevoerd.
Meer lezen?
Dit is een greep uit de plannen voor 2021. Op de andere zijde ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Op
de website van de gemeente kunt u de hele begroting bekijken. In de programmabegroting kunt u lezen wat het
college wil bereiken en wat ze hiervoor gaat doen.
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november over deze conceptbegroting.

