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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
10 dec
16 dec
21 dec

Hijsen
mensenrechtenvlag
Energieadviseur
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.

Boostervaccinatie
Op woensdag 8 december kregen inwoners van 60 jaar en ouder en de
zorgmedewerkers hun boostervaccinatie. Daarnaast konden inwoners die nog geen
vaccinatie hadden gekregen hun eerste prik halen. De dag verliep uitstekend.
De vaccinatiedag op ons eiland is mogelijk gemaakt door een hechte samenwerking
tussen GGD Fryslân, Huisartsenpraktijk Schiermonnikoog, Thuiszorg Het Friese Land,
BMS, KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg en gemeente.

Vacature medewerker Publiekszaken
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een medewerker Publiekszaken (voor 20-24 uur
per week).
Heb jij affiniteit met de taken van een gemeente? Sta je stevig in je schoenen? Werk jij
zorgvuldig en nauwkeurig. Ben jij klantgericht? Werk je graag in een team dat samen de
schouders eronder zet? Ben je digitaal vaardig en flexibel? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteren kan tot en met 30 december.
Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op
www.schiermonnikoog.nl

CO2-compensatiefonds Wagenborg open voor nieuwe aanvragen
Het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten staat weer open voor
nieuwe aanvragen. In het fonds is minimaal 30.000 euro per jaar beschikbaar. Inwoners
van Schiermonnikoog en Ameland kunnen tussen 13 december 2021 en 16 januari 2022
projecten aandragen voor een bijdrage uit het fonds. Kleine particuliere projecten die van
één of twee inwoners van een eiland komen en kunnen rekenen op draagvlak op het
eiland hebben de voorkeur. Voorwaarde voor projecten is dat ze een bijdrage leveren
aan de reductie van de CO2-uitstoot op het eiland of elders. Onderzoeksprojecten
komen niet in aanmerking.
Er is een aanvraagformulier beschikbaar via de websites van de beide gemeenten en
Wagenborg Passagiersdiensten. U kunt dit formulier indienen via
duurzaam@schiermonnikoog.nl of via duurzaamameland@ameland.nl.
De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie die bestaat
uit bestuursleden van de dorpsbelangen op beide eilanden. De beoordeling vindt in het
eerste kwartaal van 2022 plaats. Afgelopen jaar werden drie voorstellen gehonoreerd.

Kabel dwars door Schiermonnikoog (voorlopig) van de baan
De aanleg van een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog en het Waddengebied lijkt
(voorlopig) van de baan. De staatssecretaris van het ministier van Economische Zaken
en klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer op 2 december 2021 dat het
ministerie de zeven routeopties nader gaat onderzoeken. Burgemeester Ineke van Gent:
“dit is prachtig nieuws voor ons mooie eiland. Natuurlijk hopen we dat uitstel in dit geval
ook afstel betekent en dat er een andere, ecologisch betere, weg wordt gevonden om de
windparken op zee aan te sluiten.”
De afgelopen maanden hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de plannen. Ook
vonden er verschillende informatieavonden plaats, onder andere met de gemeenteraad
van Schiermonnikoog, belangengroepen en verschillende experts.
Ineke van Gent: “ik ben ervan overtuigd dat de gezamenlijke bestuurlijke en
maatschappelijke inzet ervoor heeft gezorgd dat de minister nu concludeert dat er beter
naar de verschillende routes gekeken moet worden en dat extra onderzoek nodig is.”
We blijven de ontwikkelingen volgen. Op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland vindt u meer informatie over de verkenning aanlanding wind
op zee.

Uitzending Dursum Eilaun
Op donderdag 2 december 2021 organiseerden we een uitzending vanuit de Raadzaal
in het kader van het project Dursum Eilaun. Tijdens deze uitzending bespraken we het
project Dursum Eilaun en de uitkomsten van het eindrapport. Ook spraken we met vier
eilanders, die zich op verschillende vlakken bezighouden met duurzaamheid op
Schiermonnikoog. De uitzending was te volgen via een openbaar kanaal op facebook en
op SchiermonnikoogTV.
We kijken terug op een geslaagde uitzending. Vanaf januari vervolgen wij het project

Dursum Eilaun en blijven wij graag met u in gesprek over de verduurzaming van het eiland.
Heeft u de uitzending gemist? U kunt deze terugkijken via het youtubekanaal van de gemeente. Vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten via duurzaam@schiermonnikoog.nl.
Het eindrapport Dursum Eilaun kunt u vinden op onze website. Zoek op Dursum Eilaun of kijk onder ‘Duurzaamheid’.

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens
Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Op deze dag werd in 1948 de Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. De verklaring was de grondslag
voor vele mensenrechtenverdragen.
Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk
geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en overal, voor iedereen.
Mensenrechten zijn dagelijks aan de orde. Of het nu gaat om het verstrekken van medische hulp of het tegengaan
van discriminatie. Het draait om het respecteren van de menselijke waardigheid. En daar doen wij als gemeente
natuurlijk aan mee. Daarom hangt 10 december de Mensenrechtenvlag in top bij het gemeentehuis.

Raadsvergadering 21 december 2021
Op dinsdag 21 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
4a.
Besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021
4b.
Besluitenlijsten van de vergadering van 16 november 2021
5.
Mededelingen
Besluitvormend deel
6.
Transitievisie Warmte
7.
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Schiermonnikoog 2022
8.
Verordening toeristenbelasting 2022
9
Ontslag en benoeming Griffier
Oordeelsvormend deel
10.
Dursum Eilaun -eindrapport
11.
Financiële verordening
12.
Lijst van ingekomen stukken
13.
Samenwerking Waddeneilanden
14.
Duurzaamheid
15.
Vragenuur
16.
Afscheid Griffier
17.
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.
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.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Aanvraag
•
Badweg 91 - vervangen van een garagedeur door glazen deur (zaaknummer 2021.0100)
•
Voorstreek 8 - veranderen van het gebruik (zaaknummer 2021.0101)
•
Rijspolder 64 - uitbreiden van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0094)
•
Voorstreek 26B - kappen van een berk (zaaknummer 2021.0097)
Omgevingsvergunning – Verleend
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:
•
•
•
•
•

Langestreek 124 - Het wijzigen van de voorgevel (zaaknummer 2021.0079). Het besluit is op 19 november 2021 aan de
aanvrager verzonden.
Duinpad 10 - Het wijzigen van de brandscheiding (zaaknummer 2021.0081). Het besluit is op 26 november 2021 aan de
aanvrager verzonden.
Badweg 55A - Het bouwen van een recreatiewoning (zaaknummer 2021.0058). Het besluit is op 12 november 2021 aan de
aanvrager verzonden.
Veerweg 4 - Het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (zaaknummer 2021.0088). Het besluit is op 19 november 2021 aan de
aanvrager verzonden.
Middenstreek 5 - Het bouwen van een overkapping (zaaknummer 2021.0076). Het besluit is op 12 november 2021 aan de
aanvrager verzonden.

