e

Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
op 1 juli
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 1 juli om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen vanuit het college
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college
van burgemeester en wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
3 juni 2019
6. Voorstel inzake herontwikkeling voormalige
zuivelfabriek aan de Fabrieksweg 18 in Hollum
7. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen: Bouw
drie woningen Molenweg 7 in Nes
8. Voorstel inzake uitgangspunten nieuw
bestemmingsplan recreatieterreinen Boomhiemke
(deel van vakantiepark Boomhiemke)
9. Voorstel inzake Algemene Subsidieverordening
gemeente Ameland 2019
10. Voorstel aanvraag krediet voor realisatie opslagloods
gemeentewerf in Ballum
11. Voorstel aanvraag krediet nieuwbouwproces De Stelp
12. Voorstel inzake ambtswoning in Nes
13. Begroting Veiligheidsregio 2020
14. Rapport van de rekenkamercommissie
De Waddeneilanden inzake onderzoek naar externe
inhuur Waddeneilanden
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
16. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl of
griffie@ameland.nl.

Strand Hollum beperkt toegankelijk voor
motorvoertuigen
In verband met het evenement Summer Beach Volleybal
Circuit op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni is het strand
ter hoogte van de hoofdstrandovergang aan de Oranjeweg
in Hollum, beperkt toegankelijk voor motorvoertuigen. We
raden ontheffinghouders en houders van een
invalidenparkeerkaart af om op deze dagen met
motorvoertuig(en) de genoemde hoofdstrandovergang te
betreden.
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Profielschets voor vacature burgemeester
aangeboden aan Commissaris van de
Koning
De gemeenteraad heeft op donderdag 20 juni de
profielschets voor de vacature van de burgemeester van de
gemeente Ameland vastgesteld. In een extra openbare
raadsvergadering in het gemeentehuis in Ballum
overhandigde de voorzitter van de vertrouwenscommissie,
mevrouw Marinus, de vastgestelde profielschets aan de
Commissaris van de Koning, de heer Brok. Met het
aanbieden van de profielschets aan de Commissaris van de
Koning is een belangrijke stap gezet in het proces om een
nieuwe burgemeester te werven voor Ameland.

De Commissaris complimenteerde de vertrouwenscommissie
met de procedure voor het opstellen van de profielschets.
Vooraf heeft de vertrouwenscommissie de inbreng van
inwoners, de colleges van de andere Waddeneilanden en
de Veiligheidsregio gevraagd.
Op donderdag 27 juni maakt de Provincie de vacature
bekend in de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten
kunnen tussen 27 juni en 25 juli reageren op de vacature.
Naar verwachting komt de gemeenteraad in oktober met
een aanbeveling en vindt de installatie in januari 2020
plaats.

Iets verloren of gevonden?
Heeft u iets verloren of gevonden op Ameland? U kunt dit
zelf registreren op www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden
voorwerpen kunt u ook laten bewaren bij de gemeente.
Voor meer informatie over verloren of gevonden
voorwerpen kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Streekarchivaris

Verleende vergunningen

De streekarchivaris is op donderdag 11 juli aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.

Toelage uitwonende studenten aanvragen
voor schooljaar 2019/2020
Ouders of verzorgers van uitwonende studenten kunnen op
grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden
(TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke
toelage van maximaal € 157,93 per maand. 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 € 35.318,33 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? Dan raden wij u aan om toch een
aanvraag in te dienen.
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2019/2020 moet vóór 1 maart 2020 bij de gemeente
Ameland binnen zijn. Lever bij het aanvraagformulier de
volgende bijlagen in:
 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 kopie van de belastingdienst voor het
kindgebonden budget van het kalenderjaar 2017 waar
uw verzamelinkomen uit blijkt. Het kindgebonden
budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te
vragen. U krijgt dit automatisch van de
Belastingdienst. Heeft u vragen over het
kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Omgevingsvergunningen
Hollum: Badweg 4,6,8 en 10, 9161 AV: Tijdelijk wijzigen
van de bestemming in tijdelijke verhuur 31-07-2019
Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: Bouwen van een berging
31-07-2019

Evenementenvergunningen
Ballum: Stichting Ambachtelijke Dag: Vergunning voor
het organiseren van de Ambachtelijke Dag op donderdag
25 juli 2019 in het centrum van Ballum 02-08-2019
Ballum: Vereniging Dorpsbelang Buren: Vergunning voor
het organiseren van het dorpsfeest in Buren van
donderdag 10 oktober tot en met zaterdag 12 oktober
2019 op een grasveld aan de Kooiweg in Buren 02-08-2019
Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar
mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus
22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de
bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar
aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de
datum, een omschrijving en de motivering van uw
bezwaar.

Het aanvraagformulier voor een gemeentelijke toelage
kunt u vinden op www.ameland.nl. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen het telefoonnummer (0519) 555
555 of info@ameland.nl.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Oosterlaan 7, 9161 AB: Plaatsen van een
dakraam 13-06-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.
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Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum-Ameland
Postbus 22, 9160 AA, Hollum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

