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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
15 feb
24 feb

Bezoek Gedeputeerde Staten
Leden van het dagelijks
bestuur van de provincie
Fryslân (Gedeputeerde
Staten van Fryslân) en hun
voorzitter, commissaris van
de Koning de heer Brok,
waren deze week op ons
eiland op bezoek. Het
college van burgemeester
en wethouders had een
goed, inhoudelijk gesprek.
De commissaris van de
Koning sprak over de
“kleinste gemeente van
Nederland met grote
uitdagingen en ambities.”
Hij gaf aan, namens GS,
het als heel plezierig te ervaren om samen te werken om de leefbaarheid op ons
schitterende eiland te behouden. De wethouders en de burgemeester hebben een aantal
plannen toegelicht die nu en in de toekomst gaan spelen. Zoals de invulling van het
oude bezoekerscentrum, het nieuwe Leer- en ontwikkelcentrum, het bestemmingsplan,
de kabelaansluiting met windmolenparken op zee en gaswinning.
De samenwerking is uitstekend en we blijven alert hoe (ook) de provincie ons kan
(blijven) ondersteunen om de ambities van de gemeente te realiseren.

Bomen kappen, mag dat zomaar?
Raadsvergadering
Energieadviseur op
het eiland

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.

Wanneer u een boom wilt kappen in uw tuin, heeft u een omgevingsvergunning nodig.
De vergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl.
De gemeente koestert de bomen in het dorp om meerdere redenen. Bomen zijn
belangrijk voor een fijne leefomgeving. Ze geven het dorp een aantrekkelijke groene
uitstraling. Ze produceren zuurstof, die wij in ademen. Veel dieren en insecten hebben er
hun schuilplaats, brengen er jongen groot en vinden er voedsel. Bomen geven schaduw
in de zomer en verdampen veel water waardoor de omgeving gekoeld wordt. Groen is
belangrijk voor snel herstel na ziekte en het voorkomen van depressiviteit. En het draagt
bij aan een hogere waarde van onroerend goed.
De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om het aantal bomen in het dorp minimaal
gelijk te houden. Er zijn bijna 1100 bomen aanwezig in de openbare ruimte.
333 bomen zijn aangewezen als waardevolle boom (u kunt hiervan een tekening
bekijken op onze website). Deze bomen moeten behouden blijven. Als een waardevolle
boom door storm, ziekte of ouderdom wegvalt moet de boom vervangen worden. De
waardevolle bomen staan veelal in de openbare ruimte en soms in een particuliere tuin.
Bij het beoordelen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom maakt
de gemeente een afweging aan de hand van de criteria in de kapverordening
Schiermonnikoog 2011. Zoals landschappelijke waarde, waarde voor dorpsschoon,
beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde en waarde voor de leefbaarheid van
de boom. De kapverordening kunt u lezen via Kapverordening Schiermonnikoog 2011
(overheid.nl)

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Alle
inwoners van Nederland vanaf 18 jaar mogen dan stemmen.
Waarom stemmen?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad in de
gemeente. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente
worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de
gemeenteraad. U mag zelf weten op welke kandidaat u gaat stemmen. U ontvangt thuis
een overzicht met alle kandidaten waarop u kunt stemmen.

Waar en wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 16 maart kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur.
Vervroegd stemmen kan op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart tussen 7.30 en 21.00 uur.
Het stembureau is in de raadzaal van het gemeentehuis.
Politieke partijen
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Schiermonnikoog
maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn
ingeleverd:
Lijst 1 SAMEN
Lijst 2 Ons Belang
Lijst 3 Schiermonnikoogs Belang
De kandidatenlijsten zijn via onze website te bekijken: Bekendmaking Kandidatenlijsten - Verkiezingen Gemeenteraad
- In de gemeente - Schiermonnikoog
Stempas
Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas meenemen en een geldig identiteitsbewijs laten zien. Voor deze
verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Uw stempas ontvangt u uiterlijk
woensdag 2 maart thuis.

Raadsvergadering 15 februari
Dinsdag 15 februari vindt er een vergadering plaats van de gemeenteraad van Schiermonnikoog. 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.
Inspreken
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 0615852102.

Onroerendezaakbelastingen uitgesteld
Elk jaar ontvangt u de aanslagen onroerendezaakbelastingen en WOZ beschikkingen eind februari. Dit jaar wordt dat
eind maart. De hertaxatie heeft iets meer tijd gevraagd dan ingeschat. Dat komt omdat vanaf dit jaar voor de taxatie
van woningen een andere methodiek geldt. De waarde van de woning wordt niet langer uitgedrukt in een bedrag per
kubieke meter maar in een bedrag per vierkante meter (gebruiks)oppervlakte. De hoogte van de WOZ waarde voor
het jaar 2022 blijft uiteraard, net als altijd, gewoon gekoppeld aan de marktwaarde van uw woning.
Indien u de belastingaanslagen betaalt via een automatische incasso, blijven dat wel gewoon tien termijnen. Alleen de
eerste termijn begint een maand later te lopen, namelijk vanaf eind april.
Post van de gemeente Schiermonnikoog met betrekking tot belastingaanslagen, kunt u nu ook digitaal ontvangen in
uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt dit instellen op MijnOverheid

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal € 163,82. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en
wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen
studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 37.080,70 ontvangt u de maximale toelage. Is uw iets inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage?
Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2021/2022 moet uiterlijk voor 1 maart 2022 bij
de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:
•
•
•

Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt.
Op te vragen bij de belastingdienst.

De Toelage uitwonende studenten Schiermonnikoog - Schiermonnikoog kan digitaal worden aangevraagd via onze
website. De afhandeling van deze toelage gebeurt bij de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen het telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl

Uw (recreatie)woning energiezuiniger maken? Maak een afspraak met onze energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u
een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Op 24 februari is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een email te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging
met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op Schiermonnikoog.
Op onze website staat een filmpje over hoe een bezoek van de energieadviseur eruit kan zien. Ga hiervoor naar de
pagina duurzaamheid: Energieadvies op maat - Zelf doen - Duurzaamheid - In de gemeente - Schiermonnikoog

Huurwoning beschikbaar Oosterreeweg 18
Er komt per 1 maart 2022 een sociale huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 21 februari 2022 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een benedenwoning met een netto huurprijs van
€ 439,23. Inclusief servicekosten van €5,61, de elektriciteit algemene ruimten à €7,50 plus het voorschot zonneenergie van € 24,98, komt de bruto huurprijs op € 477,32. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u
over de netto huurprijs + kosten elektriciteit algemeen.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1
12,19 m²
18,90 m²
7,92 m²
Ja
Nee
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 20 februari 2022 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.

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website www.verlorenofgevonden.nl
of via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom langs bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, mail dan gerust naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

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.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning – aanvraag
Badweg 12 - het aanpassen van de entree (zaaknummer 2022.0006, datum ontvangst 28-01-2022) (4-2-2022)
Kooiweg 2 - het plaatsen van een tijdelijke toiletunit (zaaknummer 2022.0005, datum ontvangst 21-01-2022) (4-22022)
Omgevingsvergunning – intrekking aanvraag
Badweg 12- Het aanpassen van de entree (zaaknummer 2021.0104). (4-2-2022)
Omgevingsvergunning – verlengen beslistermijn
Rijspolder 61 - Verlengen beslistermijn voor het uitbreiden van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0105). Het
besluit is op 18 januari 2022 aan de aanvrager verzonden. (4-2-2022)

Omgevingsvergunning – verleend
Reeweg 5 - Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer 2021.0080).
Het besluit is op 15 oktober 2021 aan de aanvrager verzonden. (4-2-2022)
Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar diegene volgens de
basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het
bijhouden van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon wordt uitgeschreven met als reden:
verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en is vanaf de
datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam: Breeker, N.
Geboortedatum: 28-06-1974
Datum voornemen: 04-01-2022
Uitschrijven naar: onbekend
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de
afdeling burgerzaken van de gemeente Schiermonnikoog via postbus20@schiermonnikoog.nl of telefoonnummer
(0519) 535050.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De
burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan
schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking
‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan
belanghebbende.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het
college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van
deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd
aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester
en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP, Schiermonnikoog.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan
hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 150,9700 AD, Groningen. Aan een verzoek om
een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen
documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor
de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Verkiezingen gemeenteraad
Ter inzagelegging proces-verbaal I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de raad van de
gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van
de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van deze gemeente voor een
ieder ter inzage is gelegd.
U kunt het proces-verbaal tevens vinden op onze website.

