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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
8 feb
15 feb

Extra
raadsbijeenkomst
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.

Gemeentelijk groenafval
Het college van gemeente Schiermonnikoog vindt het belangrijk om bij te dragen aan
duurzame initiatieven op het eiland. Daarom heeft de gemeente de afgelopen tijd
meegedaan aan een verkennend onderzoek naar groenafval op het eiland. De provincie
Fryslân heeft dit onderzoek uitgevoerd samen met de agrariërs op het eiland, de
gemeente, Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat groenafval dat vrij komt uit gemeentelijke
plantsoenen en tuinen van particulieren een nuttige toepassing kan krijgen als meststof
op bedrijven van onze agrariërs. Nu wordt dit groenafval afgevoerd naar de vaste wal.
De gemeenteraad behandelt 15 februari het voorstel om vervolgonderzoek te
ondersteunen naar de verwerking van gemeentelijke groenafval in compost of bokashi
(bokashi lijkt op composteren, maar werkt net anders) op agrarische bedrijven.

Ook Schiermonnikoog tevreden over Wmo- en leerlingenvervoer
Gebruikers van het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân zijn tevreden. Dit
blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Jobinder eind vorig jaar heeft gedaan onder
bijna 3.000 reizigers. Ook Schiermonnikogers hadden de mogelijkheid de vragenlijst in
te vullen. Wmo-reizigers geven het vervoer gemiddeld een 8,1 (Schiermonnikoog zelfs
een 9) en gebruikers van het leerlingenvervoer, ook Schiermonnikoog, geven een 7,5.
De klantvriendelijkheid van de chauffeurs, de netheid van de taxi, de website en het
ouderportaal voor leerlingenvervoer scoren hoog. Een verbeterpunt is de communicatie
vanuit de mobiliteitscentrale, waar vragen van reizigers binnen komen.
Wat vooral uit het onderzoek naar voren komt, is de positieve beoordeling van de
chauffeurs. Zowel vriendelijkheid, behulpzaamheid bij in- en uitstappen en rust en sfeer
in de taxi bij leerlingenvervoer scoren hoog.
Sinds 2018 verzorgt Jobinder het Wmo- en leerlingenvervoer in de regio Noordoost
Fryslân. Dit is in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, NoardeastFryslân, Tytsjerksteradiel, Ameland en Schiermonnikoog.

Belastingaanslagen gemeente Schiermonnikoog nu via Berichtenbox
van MijnOverheid
Post van de gemeente Schiermonnikoog met betrekking tot belastingaanslagen, kunt u
nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.
Wat is de Berichtenbox van MijnOverheid?
In uw Berichtenbox kunt u post digitaal ontvangen van organisaties zoals Kadaster,
RDW, SVB, UWV en nu dus ook van de gemeente Schiermonnikoog. De Belastingdienst
stuurt sommige berichten alleen nog maar digitaal via de Berichtenbox. U logt veilig en
gemakkelijk in met uw DigiD.
Hoe ontvang ik mijn post digitaal?
Om uw post digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl en zet u het vinkje voor
gemeente Schiermonnikoog aan bij ‘Instellingen’. U ontvangt uw post dan voortaan
digitaal. Deze instelling kunt u altijd weer wijzigen. Vooralsnog zijn alleen
belastingaanslagen van de gemeente op deze manier te bekijken.
U kunt de Berichtenbox app van MijnOverheid downloaden in de AppStore en in de
Google PlayStore.
Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?
Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in MijnOverheid. U ontvangt op dat emailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat.

Extra raadsbijeenkomst dinsdag 8 februari 2022 over Bestemmingsplan
Dorp
Op dinsdag 8 februari 2022 van 19.00 – 20.30 uur is er een extra raadsbijeenkomst
waarin het Bestemmingplan Dorp, de zienswijzen en het memorie van antwoord
toegelicht worden door het college en is er ruimte is voor technische/juridische vragen
vanuit de gemeenteraad. De bijbehorende vergaderstukken kunt u vinden op onze
website. Deze raadsbijeenkomst wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV en onze
website.

Ander tijdstip openbare zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering
kandidatenlijsten
De openbare zitting van het centraal stembureau is op 4 februari om 10.00 uur (in plaats van de eerdere
gecommuniceerde 16.00 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis.

Inschrijving huurwoningen Woningbouwlocatie Oost
Woningzoekenden kunnen zich nog tot en met zondag 6 februari 2022 inschrijven voor een sociale huurwoning op
Woningbouwlocatie Oost. Naar verwachting komen de nieuwe gezinswoningen eind februari 2022 beschikbaar.
Als u wilt reageren kunt u dit doen via het inschrijvingsformulier op onze website. U reageert niet op één adres, maar
op een willekeurige woning in het nieuwbouwplan. De woningen hebben dezelfde huurprijs.
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Raadsvergadering 15 februari 2022 om 19.00 uur
Op dinsdag 15 februari om zeven uur (19.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.

19.00 uur: Opening
Vaststellen agenda
Kinderburgemeester gemeente Schiermonnikoog:
Afscheid kinderburgemeester Thijmen Bouwkamp
Installatie nieuwe kinderburgemeester Rinske van der Bijl

4.
5.
6.

19.30 uur: Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2022
Mededelingen

7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp” / antwoordnota zienswijzen
Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio Fryslân
Dekkingsplan 2.0 Veiligheidsregio Fryslân

10.
11.
12.

Programma Waddeneilanden - Uitvoeringsprogramma
Concept Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026
Decembercirculaire 2021

13.
14.

Oordeelsvormend deel
Herbestemming Oude Centrale
Nuttige toepassing organische reststromen Schiermonnikoog

15.
16.
17.
18.
19.

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. 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, mw. T. Toren via
telefoonnummer 06 15852102.

Zorg & Welzijn
Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer
informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.sociaalwerkdekaai.nl

