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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 14 december
Op maandag 14 december vindt om 19.30 uur een openbare
raadsvergadering plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering vindt zonder publiek plaats.
Pers is welkom. De raadsvergadering kunt u rechtstreeks
volgen via de LOA. Indien wordt besloten om de
raadsvergadering via een livestream te houden, dan
vermelden wij dit op de website van de gemeente Ameland.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken voor de raad t/m 3 december 2020
Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 november
2020
6. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen agrarische bedrijfswoning Reeweg 6 Buren
7. Voorstel inzake wijziging Huisvestingsverordening
gemeente Ameland 2019
8. Voorstel inzake vaststellen Verordening Startersleningen
en vrijmaken krediet
9. Voorstel inzake Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening
10. Voorstel inzake verlenen krediet voor renovatie van
technische installaties gemeentehuis
11. Voorstel inzake slotwijziging Begroting 2020
12. Voorstel inzake uitvoeringsregeling subsidie voor
toeristische jeugdgroepen 2021
13. Voorstel inzake Belastingverordeningen gemeente
Ameland 2021
14. Voorstel inzake (her)benoemen raadsleden in
raadscommissies en tijdelijke werkcommissies
15. Sluiting
De agenda kan wijzigen na de raadscommissievergadering
van 7 december 2020. Wij verzoeken u www.ameland.nl te
raadplegen voor de stand van zaken. Heeft u vragen? Dan
kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz,
via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Inloopavond raadsfracties op 20 januari
De inloopavond van 20 januari 2021 komt te vervallen. Wilt
u iets onder de aandacht van de raadsfracties brengen? Dan
kunt u contact opnemen met de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefonisch (0519) 555 555.

Uitvoeringsregeling subsidie dorpsbelangen
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op
24 november 2020 de Uitvoeringsregeling subsidie
dorpsbelangen gemeente Ameland 2021 vastgesteld. Op
basis van deze regeling maken de dorpsbelangen vanaf 2021
aanspraak op een jaarlijkse subsidie ter waardering van de
inzet en ondersteuning van de activiteiten van de
dorpsbelangen. De uitvoeringsregeling treedt in werking op
1 januari 2021. De regeling kunt u inzien in het
gemeentehuis en op www.overheid.nl. Wilt u meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum
via telefoonnummer (0519) 555 555.

Subsidieplafonds 2021
Met het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2021-2024
zijn tevens de verschillende subsidieplafonds gekoppeld aan
de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Ameland
vastgesteld. Bij de verlening van subsidies in en voor 2021
worden deze subsidieplafonds gehanteerd:
Sportverenigingen
Sportevenementen
Amateuristische kunstbeoefening
Cultuur en culturele evenementen
Muziekonderwijs
Dorpsbelangen
Ontwikkelingshulp
Vormings- en ontwikkelingswerk
Landschap- en natuurbescherming
Wmo-overig

€ 6.800,€ 14.000,€ 7.000,€ 21.000,€ 15.500,€ 4.000,€ 2.000,€ 500,€ 500,€ 8.400,-

Gladheid bestrijden
Het is een taak van de gemeente Ameland om de lokale
wegen onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk
begaanbaar te houden. In de periode van november tot en
met maart kunnen de wegen glad worden. Als weggebruiker
houdt u daar in deze periode natuurlijk rekening mee als u
de weg op gaat. Soms is het niet mogelijk om gladheid te
voorkomen, maar strooien we om de gevolgen van gladheid
zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we op basis van het
gladheidsbestrijdingsplan van de gemeente en de
weersverwachting in de Roadmaster app van Meteogroup.
Op onze website kunt u zien op welke wegen onze
strooiwagen eerst in actie komt. Dit is onder meer op de
Verbindingsweg tussen Nes en Hollum, Achterdijken,
Bureweg Nes-Buren, de busroute naar de 06:15 boot, een
deel van Strandweg in Ballum vanaf de rotonde tot het
helikopterplatform en de wegen bij de huisartspraktijken,
brandweerkazerne en ambulancestalling. Daarna volgen ook
andere doorgaande wegen, zoals de Smitteweg, Kooiweg, de
schoolroutes en de overige busroutes. Let op: ook al is er
gestrooid, het wegdek kan dan alsnog glad zijn!
Het streven is altijd om deze wegen te strooien, voordat het
glad wordt. Bij normale winterse omstandigheden lukt dit
vaak. Bij extreme weersomstandigheden lukt het niet altijd
om alle wegen sneeuw- of ijzelvrij te houden. Bij hevige
sneeuwval kan het college van burgemeester en wethouders
het fietspad langs de Verbindingsweg aanwijzen als
arrensleeroute. Meer informatie vindt u op www.ameland.nl.

Verkoop bouwkavels in Ballum, Nes en Buren
De gemeente Ameland heeft acht bouwkavels ter
beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de
Smitteweg in Ballum, de Miedenweg in Nes en de
Paasduinweg in Buren. De oppervlakten variëren van
373 m² tot 640 m². Heeft u belangstelling en voldoet u
aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met
8 januari 2021 voor één of meerdere kavels inschrijven. Voor
de exacte locaties, de inschrijfvoorwaarden en meer
informatie verwijzen we u graag naar
www.ameland.nl/wonen en de nieuwsbrief die huis aan huis
op Ameland wordt verspreid.

Woning te huur in Nes
De woning De Worteltuin 10 in Nes is naar verwachting per
1 februari 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden. Een foto en
plattegrond van de woning kunt u bekijken op
www.ameland.nl/wonen. Voor woningzoekenden met een
gezamenlijk inkomen onder € 43.574,- bedraagt de huurprijs
€ 735,38 per maand. Voor woningzoekenden met een
gezamenlijk inkomen boven €43.574,- bedraagt de huurprijs
€ 1.014,32 per maand.
De woning wordt toegewezen volgens het gewijzigde
Toewijzingsbeleid onder voorbehoud van instemming met de
voorgestelde wijziging van de Huisvestingsverordening 2019
door de gemeenteraad op 14 december 2020. Hiermee
komen woningzoekenden met een langdurig
maatschappelijke binding aan de gemeente Ameland op
dezelfde wijze voor een huurwoning in aanmerking als
woningzoekenden met een economische binding.
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk 15 december 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Collectieve zorgverzekering voor minima
Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in
2021? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO voor u een
optie. De AV FRIESO biedt een uitgebreid
vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De
gemeente betaalt een deel van de premie. De gemeente
Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen met
De Friesland Zorgverzekeraar aan. De collectieve verzekering
bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende
verzekering. Vanaf € 147,83 per maand bent u al uitgebreid
verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis
aanvullend meeverzekerd. De voorwaarden en meer
informatie vindt u op www.ameland.nl. Vragen? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkeerscontroles op Ameland
Binnenkort vinden verkeerscontroles plaats op Ameland. Bij
eerdere verkeerscontroles zijn alleen waarschuwingen
gegeven. Bij deze controles worden verkeersboetes
uitgedeeld bij de constatering van verkeersovertredingen.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Paasduinweg 1, 9164 KD: Wijzigen van gebruik
24-11-2020
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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

Buren: Willibrordusstraat 15, 9164 KT: Herbouwen van de
kampeerboerderij in een appartementengebouw 26-11-2020
Nes: Achterdijken 34a, 9163 JV: Plaatsen van gevelreclame
26-11-2020

Nes: Paasduinweg 8, 9163 HV: Verbouwen van de woning 2911-2020

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 44, 9161 DG: Aanbouwen aan de
recreatiewoning 08-01-2021
Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: Renoveren van dakgoten en
dakkapellen 15-01-2021
Nes: Torenstraat 11c, 9163 HD: Uitbreiden van het
restaurant 11-01-2021

Kabels en leidingen
Ballum: N.V. Stedin Noord-Oost Friesland: Vergunning voor
het leggen van een gasleiding (huisaansluiting) langs een
tracé aan de Camminghastraat in Ballum 15-01-2021

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.

Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze
ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Bouw van een woning aan Miedenweg 23a te Nes. De
aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op
8 april 2020 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en
‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken
vindt u op www.ameland.nl en ligt ter inzage in het
gemeentehuis vanaf 10 december 2020. De
bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden
toegestuurd. Tot en met uiterlijk 20 januari 2021 kan
door belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend of door belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen,
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank NoordNederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

