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Kalender
15-16
mrt

17 mrt
23 mrt

Vervroegd stemmen
verkiezingen Tweede
Kamer voor mensen
die vanwege corona
behoren tot de
risicogroep
Verkiezingen Tweede
Kamer
Raadsvergadering

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.

Beste eilanders,
Helaas hebben we momenteel te maken met een aantal coronabesmettingen die zorgen
geven. Corona komt zo weer dichtbij. Dat doet pijn en geeft onrust in onze kleine
gemeenschap. Er wordt veel over gesproken, en dat is heel begrijpelijk. Helaas wordt
ook naar elkaar gewezen met een soms beschuldigende vinger. Dat laatste komt hard
aan bij diegenen die het betreft. Dit is onterecht en draagt niet bij aan de
gemeenschapszin die ons kenmerkt, zeker ook in moeilijke tijden. Ga met en niet over
elkaar in gesprek. Geef elkaar troost en zie naar elkaar om. Dat helpt en geeft rust.
Diegenen die nu geraakt zijn door corona en diegenen die hen lief zijn wens ik veel
sterkte en beterschap. Mijn gedachten gaan ook uit naar onze zorgmedewerkers en de
medewerkers van de huisartsenpraktijk die onder moeilijke omstandigheden hun werk
uitstekend blijven doen.
We houden de vinger aan de pols in samenwerking met de huisartsenpraktijk, de
thuiszorg, GGD en onze medewerkers zorg & welzijn. We hebben nu niet te maken met
een zogenaamde brandhaard van besmettingen maar met een zeer beperkt,
gecontroleerd cluster. De huisartsenpraktijk is gewoon open, de thuiszorg is aan het
werk en het bron- en contactonderzoek loopt. Indien nodig worden mensen (preventief)
getest. Alle ontwikkelingen worden nauwkeurig in de gaten gehouden en afgestemd met
alle betrokken partijen. Zo kan de zorg worden gegeven die nodig is.
De grote zorgen en ongeduld van onze ondernemers en de langdurig moeilijk situatie
waar ze in zitten herken ik natuurlijk ook. Deze situatie is bijzonder vervelend. Dat ze er
af en toe de pest behoorlijk in hebben is te begrijpen en komt voort uit zorgen over hun
bedrijf en nog te weinig perspectief wanneer ze weer open kunnen. Helaas bewijst de
huidige situatie van besmettingen ook dat het virus hardnekkig is en op de loer blijft
liggen. We mogen en kunnen de door het Rijk opgelegde regels als gemeente niet
versoepelen. Daar waar nodig zullen we overtredingen handhaven. Met pijn in het hart,
maar daarom niet minder noodzakelijk. Ook met de ondernemers blijven wij in gesprek
of en hoe we, binnen de geldende regels, zoveel mogelijk ruimte kunnen bieden en hen
kunnen ondersteunen.
Hoe eerder deze coronacrisis voorbij is, hoe liever het ons allemaal is. Daarvoor blijft het
belangrijk dat eilanders en gasten de coronaregels goed naleven. Ook op
Schiermonnikoog willen we weer echt open, zonder zorgen! U kunt daar ook uw steentje
aan bijdragen. Ik vertrouw op uw medewerking, waarvoor mijn dank.
Ondertussen houden we ons hoofd koel en ons hart warm.
Hartelijke groet, sterkte en liefs uw burgemeester Ineke van Gent

Coronavirus op Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog zien we wat elders in Fryslân ook gebeurt: een oplopend aantal
besmettingen. Waarschijnlijk afkomstig van meerdere bronnen. De huisarts en de
gemeente zijn met de GGD in overleg om verdere verspreiding tegen te gaan. Waar
nodig volgt een aantal extra tests. Uiteraard blijft het voor iedereen van belang de
geldende maatregelen na te leven.
Vragen over Corona?
Heeft u vragen over corona dan kunt u bellen met GGD Fryslan 088-2299333
Heeft u hulp nodig van Zorg en Welzijn bel dan 06-11617657
Heeft u coronaklachten belt u dan de huisartsenpraktijk 0519-712400

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. 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.

Wegwerkzaamheden
Maandag 1 maart aanstaande begint het herstraten van een deel van de Badweg, van Vitamaris richting het strand.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via rijplaten in de berm langs het werkvak. Naar verwachting
duren de werkzaamheden tot half mei 2021.

Gemeentelijke belastingen voor lage inkomens
Vorige week heeft de gemeente brieven verzonden over de gemeentelijke belastingen.
Als u een laag inkomen heeft, heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de
belasting dan niet of niet volledig te betalen. Bij het beoordelen houdt de gemeente rekening met uw inkomen,
uitgaven en bezittingen.
Het kan zijn dat u dan de volgende belastingen niet hoeft te betalen:
• Afvalstoffenheffing
• Rioolheffing (wordt via Vitens in rekening gebracht)
• Onroerende zaakbelasting (OZB)
Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.
Voordat u gaat aanvragen
Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, is het belangrijk dat u eerst de informatie op onze website leest. Dit
vindt u op Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog - Schiermonnikoog. Heeft u hierover vragen,
neem dan contact op met de gemeente.

Tweede Kamerverkiezing 2021
Vervangende stempas
Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de stempas kwijt? Vraag dan
een vervangende stempas aan. Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u
niet meer stemmen met de oude stempas. U kunt tot vrijdag 12 maart een
vervangende stempas aanvragen.
U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:
Downloaden van de website
-download een formulier via onze website, vul het in en stuur het, met een kopie van uw legitimatiebewijs, op. U kunt
het formulier, inclusief de kopie van uw legitimatiebewijs, ook afgeven op het gemeentehuis.
Langskomen op het gemeentehuis
-maak een afspraak om een formulier op te halen op het gemeentehuis. U kunt het dan ook ter plekke invullen en
afgeven. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.
Stemmen met een kiezerspas
Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. De kiezerspas kunt u verkrijgen
door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Het
mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het schriftelijk verzoek om een kiezerspas moet uiterlijk
vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.
Een andere kiezer voor u laten stemmen
Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Vraag dan iemand anders
uw stem uit te brengen via een volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd
met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde mag voor maximaal 3 (normaal is dit 2) andere kiezers stemmen.
Ook moet de gemachtigde deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
Iemand machtigen kan op 2 manieren:
Onderhandse volmacht
U machtigt een kiezer uit eigen gemeente
U vult de achterkant van uw stempas in
U zet beiden uw handtekening
De gemachtigde neemt een kopie van uw legitimatie mee
Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Schiermonnikoog
woont. Om een schriftelijke volmacht te verlenen moeten u en degene die u wilt machtigen een formulier invullen. Dit
formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan in het gemeentehuis. De gemeente moet het formulier uiterlijk op
vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur hebben ontvangen. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs per post. Met dit volmachtbewijs kan hij of zij voor u stemmen. De gemachtigde neemt alleen het
volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.

Schone Energie in Fryslân met de Regionale Energiestrategie (RES)
Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat
de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld
afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we ook
in Nederland zuiniger moeten omgaan met ons energieverbruik en zoveel
mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere
toekomst voor ons én onze kinderen.
Om dit concreet te maken, is Nederland verdeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is hier één van. De Friese
gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder en de Friese Energie Alliantie werken samen aan de Regionale
Energiestrategie (RES Fryslân). Voor de RES onderzoeken we in Fryslân hoe en waar we duurzame elektriciteit
kunnen opwekken vanuit zon en wind. Daarnaast kijken we hoe we ervoor zorgen dat we onze huizen zonder aardgas
kunnen verwarmen in 2050. Via de RES draagt Fryslân bij aan de nationale doelstelling van het klimaatakkoord.
Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?
Naast de gezamenlijke afspraken in de RES heeft ieder gemeente een eigen ambitie. Zo werken we op
Schiermonnikoog binnen het project Dursum Eilaun aan een duurzaam, zelfstandig en economisch gezond eiland.
Binnen Dursum Eilaun brengen we de Regionale Energiestrategie en onze eigen duurzame doelen bij elkaar.
Wilt u meer informatie?
Op www.resfryslân.frl vindt u aanvullende informatie over de RES Fryslân.

Huurwoning beschikbaar Willemshof 3
Er komt per 18 maart 2021 een seniorenwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 8 maart 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 399,92.
Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 405,53. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze
ontvangt u over het bedrag van € 399,92.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
9,73 en 9,51 m²
19,99 m²
5,86 m²
Ja
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 7 maart 2021 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 3 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.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Zorg & Welzijn
Oogmetingen, brilservice en lenscontroles op Schiermonnikoog
Vanwege de grote belangstelling, heeft Zorg en Welzijn in samenwerking met Oogmode Cocon een nieuw bezoek
aan Schiermonnikoog gepland. Op dinsdag 9 en woensdag 10 maart zit Hans Clemens weer in het
Gezondheidscentrum aan de Van Starkenborghstraat 17. U kunt bij hem terecht voor een oogmeting, een
lenscontrole, het uitzoeken van een nieuwe bril, het bijstellen van monturen en voor kleine reparaties. Hij werkt op
afspraak. Bel daarvoor naar Oogmode Cocon: 058 2151353. Voor algemene vragen wat betreft vervoer en
begeleiding kunt u contact opnemen met Zorg en Welzijn: 06-11617657.

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
VTH-beleid Fryslân
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog hebben in de vergadering van 2 februari 2021 het
VTH-beleid Fryslân (26 november 2020; versie 1.0) vastgesteld.
Het VTH-beleid Fryslân is een wettelijk vereist beleidsplan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de
taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) uitvoert voor de deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling, onder wie de gemeente Schiermonnikoog. Het gaat om de VTH-basistaken die
gemeenten bij de omgevingsdienst moeten beleggen. Het doel van het beleidsplan is de kwaliteit en de uniformiteit
van de uitvoering van de VTH-basistaken
vergroten.

