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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: 06-11091410
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
16 feb
25 feb

Raadsvergadering
Energieadviseur op
het eiland

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.

Gemeentehuis werkt uitsluitend op afspraak
Op dit moment werken wij uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of
digitaal te benaderen. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur via 0519-535050. Dit geldt in elk geval tot 2
maart aanstaande. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl
of producten online regelen via onze website.
Is contact met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak dan een
afspraak via 0519-535050.

Raadsvergadering in De Stag
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 16 februari in Cultureel Centrum De Stag.
De raadszaal wordt verbouwd, dus de gemeenteraad moet tijdelijk uitwijken.
De vergadering begint dit keer om 19.30 uur, omdat we afscheid nemen van de huidige
kinderburgemeester, Sabine AB, en Thijmen Bouwkamp wordt geïnstalleerd als nieuwe
kinderburgemeester.
De raadsvergadering wordt zoals altijd uitgezonden. U kunt de vergadering volgen via de
gemeentelijke website en via SchiermonnikoogTV.
Omdat de landelijke lockdown nog niet is opgeheven, is er nog geen publieke tribune.
Insprekers kunnen zich tot 16 februari a.s. 12.00 uur melden bij de griffier. Zij moeten na
het inspreken De Stag weer verlaten.
De griffier, Marja van der Meer, is te bereiken op telefoonnummer 06-11705296.

Landelijk deltaplan jeugd nodig vanwege coronamaatregelen
Jongeren, deskundigen, hulpverleners en wethouders roepen op tot actiegericht
deltaplan jeugd. Ook burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog ondertekenden
de brief die maandag aan het demissionair kabinet wordt verstuurd. In de brandbrief
staat de oproep om binnen vier maanden samen een actiegericht deltaplan jeugd te
presenteren om de jeugd weer perspectief te kunnen bieden.
Voor de jeugd, en vooral voor kwetsbare jeugd, brengt de coronacrisis aanzienlijke
risico's met zich mee op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke
gezondheid en eigen inkomen. Bovendien krijgen zij te maken met de economische en
sociale gevolgen van de crisis op de lange termijn. De effecten kunnen groot zijn.
Gemeenten, hulpverleners en jongeren kunnen het niet alleen. De schrijvers van de
brandbrief vinden het belangrijk dat het kabinet dit plan aanjaagt en dat ze investeert in
de toekomstige generaties.

De energieadviseur is 25 februari op Schiermonnikoog
Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat met onze energieadviseur. U kunt
vervolgens samen met hem uw (vakantie)woning bekijken om te zien waar u het gebouw
kunt verduurzamen. Op onze Facebookpagina plaatsen wij afgelopen week een filmpje
waarop u kunt zien hoe zo’n bezoek eruit ziet.
Tijdelijk € 100,- korting
Tot en met maart ontvangt u tijdelijk € 100,- korting op een Energieadvies op Maat
(normaal € 200,-). Daarnaast betaalt de gemeente Schiermonnikoog nog meer.
Wanneer u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in
duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek
terug. Lees de voorwaarden op onze website.
Afspraak maken
Maak een afspraak met de energieadviseur door een e-mail te sturen naar
postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een emailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt.

Energiebox voor recreatiewoningen tijdelijk op
Onze Energiebox is populair. De exemplaren voor eigenaren van vakantiewoningen zijn
al op. Gelukkig komen er over ongeveer twee weken weer nieuwe boxen. Houd onze
sociale media en de nieuwsbrief in de gaten.

Evaluatie staandwantvisserij
Elk jaar nodigen wij de staand wantvissers van Schiermonnikoog uit voor een evaluatie van het afgelopen visjaar.
Vanwege de coronamaatregelen leek het ons niet raadzaam deze bijeenkomst dit jaar te laten plaatsvinden.
De vissers die het afgelopen jaar actief waren, hebben wel een e-mail ontvangen waarin we hen op hoogte brengen
van een aantal zaken. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, maar wilt u dat wel graag? Geef dit dan aan ons door via
postbus20@schiermonnikoog.nl.
Wilt u dit jaar gaan vissen met een staand wantnet en heeft u zich nog niet gemeld? Doet u dit dan via onze website.

Bomen
In het dorp zijn afgelopen week een aantal bomen gekapt. Bij controle bleek dat deze bomen ziek waren, waardoor
kap noodzakelijk was. Wij bekijken nog waar en wanneer we nieuwe bomen terug gaan planten.

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €160,77 per maand.
Het betreft de 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) komen hiervoor in aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 36.088,27 ontvangt u de maximale toelage. Is uw iets inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2020/2021 moet voor 1 maart 2021 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 inkomens verklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2018 waar uw verzamelinkomen uit blijkt.
Op te vragen bij de belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
De gemeentelijke toelage uitwonende studenten kan digitaal worden aangevraagd via onze website.
De afhandeling van deze toelage gebeurt bij de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
het telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl

Extra laadpalen voor elektrische auto’s
Samen met de Provincie Fryslân en alle andere Friese gemeenten gaat de gemeente Schiermonnikoog vanaf 2021
extra openbare laadpalen realiseren voor elektrische voertuigen. Hierover heeft het college dinsdag een besluit
genomen. De laadpalen komen op diverse openbare parkeerplaatsen op Schiermonnikoog. Er volgt nu een traject om
de laadpalen gezamenlijk aan te schaffen. De laadpalen zelf worden waarschijnlijk eind 2021 geplaatst. Daarover
berichten wij u later.
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken
om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een van de afspraken in het akkoord gaat over duurzame
mobiliteit. De afspraak is om vanaf 2030 alleen nog maar emissievrij te rijden. Een van de belangrijkste voorwaarden
om emissievrij te rijden is het kunnen laden van je voertuig.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Vereniging van Eigenaren (tijdelijk) gestopt
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen
in bestaande koopwoningen. Wegens enorm succes sluit de SEEH voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) op 3
februari 2021 om 9.00 uur. Het totale budget is overschreden. De rijksoverheid communiceert nog over het vervolg.
Per 1 januari 2021 is de subsidie voor eigenaar én bewoner gesloten. Vanaf 4 januari 2021 is er voor eigenaar én
bewoner de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Deze
subsidie is verbreed met energiebesparende isolatiemaatregelen. Kijk op de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) voor de voorwaarden.

Militaire oefening
Van 21 t/m 25 februari 2021 vindt er een militaire oefening plaats op en nabij het oefenterrein de Marnewaard, bij
Lauwersoog. Het betreft een oefening waarbij mariniers zich met landingsboten verplaatsen van een schip op de
Noordzee naar de kust ter hoogte van het militaire oefenterrein de Marnewaard.
De Koninklijke Marine maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven
functioneren. Tegelijkertijd moet de Marine verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen de Marine voorkomen. De
richtlijnen van de Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030 – 2180420,
Jdvclaims@mindef.nl.

Zorg & Welzijn
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.

Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Raadsvergadering
Op dinsdag 16 februari 2021, om half acht (19.30 uur) vergadert de gemeenteraad via een videovergadering.
AGENDA:
1.
2.
3.
3.a.
3.b.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Kinderburgemeester van Schiermonnikoog
-afscheid huidige kinderburgemeester
-installatie nieuwe kinderburgemeester
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2021
Mededelingen

7.
8.
9.
10.

Oordeelsvormend deel
Decembercirculaire 2020
Aanpassing documenten planning & control gemeente Schiermonnikoog
Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid
Zwembad De Dúnatter: afronding scheurvormingsproblematiek

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl en Schiermonnikoog TV. Er is
geen publieke tribune.
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 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.
Insprekers moeten na het inspreken het gebouw verlaten.

