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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 24 februari
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 24 februari om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13
februari 2020
4. Vaststellen besluitenlijst bijzondere extra
raadsvergadering 16 januari 2020
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 januari
2020
6. Voorstel inzake Verordening Leerlingenvervoer 2020
7. Voorstel inzake benoemen lid Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden
8. Voorstel inzake aankoop grond Hoge Eggenweg in Nes
9. Voorstel inzake meerjarenbegroting Burgemeester
Walda School 2020-2024
10. Voorstel inzake Beleidsplan Schuldhulpverlening
11. Overig
De vergaderstukken vindt u op www.ameland.nl. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Subsidie activiteiten toeristische
jeugdgroepen
Met ingang van 15 februari 2020 treedt de
‘Uitvoeringsregeling subsidie voor activiteiten van
toeristische jeugdgroepen’ in werking. Met deze
uitvoeringsregeling wordt beoogd het toeristisch
herhalingsbezoek van specifieke jeugdgroepen en de
individuele deelnemers naar Ameland te stimuleren. U vindt
de uitvoeringsregeling op www.ameland.nl. Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519)
555 555.

Wijzigingsverordening
onroerendezaakbelastingen vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 27 januari 2020 de
‘Wijzigingsverordening onroerendezaakbelastingen 2020’
vastgesteld. De belastingtarieven genoemd in artikel 5 van
de ‘Verordening onroerendezaakbelastingen 2020’, die eind
december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn
verlaagd.
Artikel 5 lid 1 luidt nu als volgt:
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage
van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt:
a. bij de gebruikersbelasting 0,1186%;
b. bij de eigenarenbelasting:
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot
woning dienen 0,0944%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak
tot woning dienen 0,1482%
Deze verordening treedt in werking met ingang van de
eerste dag na bekendmaking en ligt gedurende één maand
ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Deze verordening
kunt u ook vinden op www.overheid.nl onder ‘Lokale weten regelgeving’ en op www.ameland.nl. Wilt u meer weten?
Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555
of via belastingen@ameland.nl

Nieuw: website Sociaal Domein Ameland
Het onderdeel Sociaal Domein van de gemeente Ameland
heeft een nieuwe website: www.sociaaldomeinameland.nl.
Als inwoner van Ameland vindt u hier informatie over zorg,
welzijn, wonen, werken, geldzaken en jeugd & gezin. Wat
kan het Gebiedsteam Ameland voor u betekenen en hoe
komt u ermee in contact? Hoe zit het met de gemeentelijke
en landelijke regelingen en voorzieningen? Welke
organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven zijn er op en
rondom Ameland? Dit vindt u op
www.sociaaldomeinameland.nl. De website kunt u ook
bereiken via de pagina ‘Zorg op Ameland’ op de website van
de gemeente Ameland.

Kalender
Maandag 24 februari
Openbare raadsvergadering

Donderdag 27 februari
Streekarchivaris

Maandag 2 maart
Openbare raadscommissievergadering
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Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 27 februari aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Johannes Hofkerweg 2, 9163 GW: Plaatsen van een
terrasscherm 05-02-2020
Nes: Van der Stratenweg: Bouwen van een woning
05-02-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Ridderweg 16, 9161 AA: Bouwen van een schuur
en het vellen van een houtopstand 18-03-2020
Buren: Kooiweg 12, 9164 KM: Verbouwen van de
voorgevel 27-03-2020

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.
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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

