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Werkbezoek tweede kamer
Op 1 november brachten een aantal
Tweede Kamerleden een bezoek aan
Schiermonnikoog. Het bezoek stond in
het teken van het Waddenprogramma
van de Waddeneilanden. De
Waddeneilanden hebben de handen
ineen geslagen en samen het
programma Waddeneilanden opgesteld.
De thema’s leefbaarheid, duurzame
energie, goed wonen en leven, optimaal
bereikbaar en verbonden en toekomstig bestendig ondernemen en ontwikkelen staan
daarin centraal. De Kamerleden bezochten de KNRM, het Baken, de Boelensschool, het
Dorpshuis, de bibliotheek en de energiecentrale. Op het strand kreeg men uitleg over de
kabels en leidingen.

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
9 nov
16 nov

Raadsvergadering
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.

Raadsvergadering 9 november 2021
Op dinsdag 9 november 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de
raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4.
Mededelingen
Besluitvormend deel
5.
Tariefdifferentiatie toeristenbelasting
6.
Koppelen tarief forensenbelasting 2022-2025 aan WOZ-waardeontwikkelingen
7.
Gemeentelijk belastingbeleid en belastingverordeningen 2022
8.
Begroting 2022
9.

Sluiting

Raadsvergadering 16 november 2021
Op dinsdag 16 november 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in
de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2021
5.
Mededelingen
Besluitvormend deel
6.
Huisvesting Leer en ontwikkelcentrum
7.
Ontwerp bestemmingsplan “Verruimde reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp”
8.
Herfstnota 2021 – financiële tussenrapportage

9.
10.

Oordeelsvormend deel
Transitievisie Warmte
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Schiermonnikoog 2022

11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje Raadsvergadering.
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering, en via
Schiermonnikoog TV. De publieke tribune is open.
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.

Zorg & Welzijn
Mantelzorger of vrijwilliger in de zorg?
Ook dit jaar zetten we mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg graag in het zonnetje. Zonder mantelzorgers en
vrijwilligers in de zorg kunnen wij niet. Wij willen de mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg graag via een kleine
attentie bedanken.
Bent u een mantelzorger of zorgvrijwilliger? Meld u dan voor 4 november aan. Dan zorgen wij ervoor dat u op 10
november (anders dan gebruikelijk) in het zonnetje wordt gezet.
Krijgt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger of zorgvrijwilliger in het zonnetje zetten? Ook u kunt deze vrijwilliger
aanmelden voor een bedankje.
Opgave kan uiterlijk tot 4 november via: Marjan Sanou 06-11747797 E-mail: wmo@schiermonnikoog.nl

Jongens- en meidenclub
Na de herfstvakantie starten zoals gebruikelijk de jongens- en meidenclub weer op. Voor de begeleiding van de
meiden hebben zich nieuwe, enthousiaste dames gemeld. Hierdoor start de eerst meidenclub komende donderdag al,
op 11 november. Dus: gezellig knutselen in de Kittiwake, voor de meiden uit groep, 6, 7 en 8 en klas 1 en 2. Om de
week op donderdag, van 16.00 uur tot en met 17.30 uur.
Voor de jongensclub zijn we nog hard op zoek naar begeleiders, voordat we kunnen starten. De jongens uit de
bovenbouw en klas 1 en 2 gaan afwisselend gamen, darten en klussen/knutselen. Voorheen was dit om de week op
de vrijdagavond, maar een andere middag of avond is denkbaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe
vrijwilligers. Jongemannen, vaders of opa's; iedereen die het leuk vindt om de eilander jeugd te begeleiden os samen
te knutselen of te gamen is welkom. Als de poule groot genoeg is, ben je een aantal keer deze winter aan de beurt.
Aanmelden of meer informatie vragen kan via Esther Hagen (06-10339750).

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Verleend
• Tjebbeglob 6- Het bouwen van een
tijdelijke woning (zaaknummer
2021.0043). Het besluit is op 29
oktober 2021 aan de aanvrager
verzonden.
• Louwvlakte 2 - Het veranderen en
vergroten van de recreatiewoning
(zaaknummer 2021.0072). Het
besluit is op 22 oktober 2021 aan de
aanvrager verzonden.
Omgevingsvergunning - Verlengen
beslistermijn
Badweg 55A - Verlengen beslistermijn
voor het bouwen van een
recreatiewoning (zaaknummer
2021.0058). Het besluit is op 22 oktober
2021 aan aanvrager verzonden.

