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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
29 mrt
30 mrt
t/m 4
apr
6 apr
7 apr

Net op zee, webinar
(herhaling)
RES Fryslân, webinar
Invullen enquête
ruimtelijke
ontwikkelingen
Dursum Eilaun,
webinar
Grof huisvuil en oud
papier

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.

Tweede vaccinatieronde
Op woensdag 24 maart kregen de inwoners van 60 jaar en ouder en de
zorgmedewerkers hun tweede vaccinatie tegen het coronavirus. Daarnaast konden de
60-plussers en zorgmedewerkers die tijdens de eerste ronde nog niet waren
gevaccineerd hun eerste prik krijgen. Ook deze vaccinatiedag verliep uitstekend.
Het vaccineren van de ouderen en zorgmedewerkers op Schiermonnikoog is mogelijk
gemaakt door een hechte samenwerking tussen GGD Fryslân, Huisartsenpraktijk
Schiermonnikoog, Thuiszorg Het Friese Land, BMS, KNRM, ANWB, Kijlstra
Ambulancezorg en gemeente.

Enquête ruimtelijke ontwikkelingen verschenen
Afgelopen woensdag verscheen de enquête over het project ruimtelijke ontwikkelingen.
De vragen gaan over de vraagstukken rondom de verkeerssituatie in het centrum, een
plaats voor de busremise (busgarage) en de vraag naar bedrijfsruimte.
Dit zijn grote vraagstukken voor onze gemeente en het college hoopt dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invullen. Het college is verheugd te kunnen melden dat de
enquête naar ruim 700 panelleden is verstuurd. Tot donderdagochtend hadden al bijna
200 mensen de enquête ingevuld.
Enquête invullen
De enquête wordt verstuurd via het online platform Schitterend Schiermonnikoog. Heeft
u zich hiervoor van tevoren aangemeld, dan heeft u de enquête in uw mailbox
ontvangen. Is dit niet het geval? Kijk dan of deze in uw ‘ongewenste mail’ postvak
terecht is gekomen. Op 1 april ontvangt u een herinneringsmail om de enquête in te
vullen als u dit nog niet heeft gedaan.
Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel de enquête invullen? Aanmelden kan
tot uiterlijk 31 maart. Vanaf 31 maart is aanmelden voor deze enquête niet meer
mogelijk. Heeft u zich in de periode tussen 24 maart en 31 maart aangemeld dan
ontvangt u op 1 april de hierboven genoemde herinneringsmail om de enquête in te
vullen.
Aanmelden kan op www.schitterendschiermonnikoog.nl. U kunt de enquête invullen tot
en met 4 april.
Schitterend Schiermonnikoog is een online platform van alle partners
binnen het Nationaal Park. Ook de gemeente Schiermonnikoog is
partner en kan dit platform dus gebruiken om enquêtes te versturen.
U krijgt bij uw aanmelding enkele vragen over het Nationaal Park. Dit
zit standaard in het platform ingebouwd.
Geen toegang tot internet
Wilt u de enquête wel invullen, maar heeft u geen e-mailadres en/of internet? Vraag dan
een papieren versie van de enquête op via de Publieksbalie van de gemeente. U kunt
hiervoor bellen met 0519-535050.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de ruimtelijke ontwikkelingen die momenteel op
Schiermonnikoog spelen, wilt u de rapportages lezen die hierover zijn verschenen of
heeft u vragen over Schitterend Schiermonnikoog? Kijk dan op onze website Aanpak
verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven - In de gemeente Schiermonnikoog.

Groene Brief
Bij deze nieuwsbrief verschijnt een Groene Brief over het project Duurzaam Eiland
(Dursum Eilaun). We wensen u veel leesplezier.

Nieuwe regels voor mensen met een bijstandsuitkering
De regels voor mensen met een bijstandsuitkering zijn iets veranderd. De gemeente wil regelgeving graag makkelijker
maken. Daarom zijn de beleidsregels opnieuw beschreven. Ook is er op een paar punten meer ruimte binnen de
regels. Dit geldt bijvoorbeeld bij de regels over wat iemand mag bijverdienen naast een bijstandsuitkering, of waar
iemand aan moet denken als hij/zij weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat.
De nieuwe regeling heet ‘Beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente
Schiermonnikoog’. De regels zijn op internet gepubliceerd. Via www.overheid.nl kunt u ze vinden.
Heeft u vragen over deze nieuwe regels, of heeft u andere vragen over de bijstand, dan kunt u terecht bij de
medewerkers van het Gebiedsteam van de gemeente Noardeast Fryslân. Zij voeren deze regeling ook uit voor de
gemeente Schiermonnikoog. Het Gebiedsteam is telefonisch bereikbaar via 0519-298888 van maandag t/m
donderdag van 08.30 – 16.30 uur en op vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen aan
info@noardeast-fryslan.nl.
Alle algemene informatie over uitkeringen en andere zaken vindt u op de website van de gemeente Noardeast Fryslân
via: https://www.noordoosthelpt.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen.

Dinsdag 30 maart webinar over de Regionale Energiestrategie
Op dinsdag 30 maart (van 20.00-21.00 uur) is er een online bijeenkomst (een webinar)
voor inwoners van Fryslân die meer willen weten over de Regionale Energiestrategie
Fryslân (RES). De webinar gaat in op de stand van zaken in Fryslân en geeft een
vooruitblik op het proces. Aanmelden voor de webinar kan op www.resfryslan.frl.

Herhaalde digitale bewonersavond kabelroute Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden
Maandag 29 maart van 20.00-21.30 uur is er opnieuw een digitale bewonersavond over de kabelroute Net op zee.
Dit is een herhaling van de informatieavond op maandag 22 maart. Afgelopen maandag vond er namelijk een
internetstoring plaats bij Kabelnoord waardoor mogelijk meerdere mensen de avond niet konden bijwonen. TenneT en
het ministerie van EZK herhalen daarom de informatieavond. Ook is er opnieuw gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Had u zich aangemeld voor de informatieavond van afgelopen maandag? Dan krijgt u automatisch een e-mail
toegestuurd met een link naar de digitale vergadering (Webex).
Wilt u zich alsnog aanmelden? Doe dat dan uiterlijk 26 maart. Stuur daarvoor een e-mail naar TNWsupport@tennet.eu met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en vermeld als onderwerp ‘Bewonersavond
Schiermonnikoog’. U ontvangt dan een e-mail met een link naar de Webex-vergadering.

Zorg & Welzijn
Bezoek opticien op 6 en 7 april
Vanwege de grote belangstelling, heeft Zorg en Welzijn in samenwerking met Oogmode Cocon een nieuw bezoek
aan Schiermonnikoog gepland. Op dinsdag 6 en woensdag 7 april 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

Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen
Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen en suggesties. Wilt u een afspraak maken of
heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.
De medewerkers Zorg en Welzijn zijn:
Lineke Nienhuis (coördinator), l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO), wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker), welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Gabriëlle van der Jagt (jongerenwerker), g.vanderjagt@schiermonnikoog.nl / 06-11091410

Bekendmakingen
Beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 23
februari 2021 de beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente
Schiermonnikoog vastgesteld.
Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021, onder gelijktijdige intrekking van
de:
a. Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 gemeente Schiermonnikoog;
b. Beleidsregels gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang 2018 gemeente Schiermonnikoog;
c. Beleidsregels jobcoach 2018 gemeente Schiermonnikoog;
d. Beleidsregels proefplaatsing 2018 gemeente Schiermonnikoog;
e. Beleidsregels werknemersvoorzieningen 2018 gemeente Schiermonnikoog.
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.

