Gemeente Schiermonnikoog
Begroting 2023 in één oogopslag
Lokale heffingen
€ 3.373.000

Het Rijk
(de algemene uitkering)
€ 4.033.000
Inzet reserves
(inzet reserves)
€ 163.000

Inkomsten
€ 9.426.000

Overige inkomsten
(o.a. huur, rente, dividend)
€ 1.857.000

Algemene dekkingsmiddelen,
Overhead & Onvoorzien
€ 1.622.000
Burgers en bestuur
€ 1.200.000
-bestuur
-dienstverlening aan
burgers/bedrijven/bezoekers
-burgerparticipatie
Reserves
€ 437.000
-opbouwen reserves
Economie en
Werkgelegenheid
€ 563.000
-toerisme
-recreatie
-jachthaven

Uitgaven
€ 9.360.000

Opgebouwd uit:
OZB € 624.000
Forensenbelasting € 352.000
Toeristenbelasting € 1.399.000
Afvalstoffenheffing € 384.000
Rioolheffing € 216.000
Begraafrechten € 38.000
Leges auto-ontheffingen € 74.000
Overige leges € 125.000
Liggelden € 175.000

Sociaal
€ 2.045.000
-volksgezondheid, zorg en
welzijn
-onderwijs en jeugd
-werk en inkomen
-sport en cultuur

Ruimtelijke ontwikkeling
en wonen
€ 3.493.000
-onderhoud openbare ruimte
-verkeer en vervoer
-duurzaamheid, natuur en
milieu
-vergunningverlening, toezicht
en handhaving
-openbare orde en veiligheid

Lees waarmee we aan de slag gaan

Begroting 2023
Afgelopen jaar zijn er belangrijke projecten voor onze eilander gemeenschap in de steigers gezet.
Andere plannen staan in de planning. We benoemen er hier een paar.
Er zijn in de afgelopen jaren, tot en met 2022 een aantal belangrijke punten tot stand gekomen of in
de steigers gezet. Voor een deel lopen die door in 2023 en daarna:
 Van woningbouwlocatie Oost is de eerste fase van 16 woningen opgeleverd, we gaan verder
werken aan de invulling van de overige delen van deze locatie.
 De notitie ‘Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid’ is door de
gemeenteraad vastgesteld en is vanaf nu een belangrijk kader.
 Het plan van aanpak Melle Grietjespad is uitgevoerd en heeft geleid tot besluitvorming van
de gemeenteraad over een aantal ruimtelijke ontwikkelingen.
 De Inspecteur Boelensschool is een nevenvestiging geworden van het Dockinga College.
Tezamen met Yn de Mande en in samenwerking met de kinderopvang en de gemeente zijn
de voorbereidingen gestart om te komen tot een Leer- ontwikkelcentrum (LOC) voor alle
kinderen van 0-16 jaar, inclusief nieuwbouw. De samenwerking met de onlangs opgerichte
Schieracademy wordt ook nadrukkelijk gezocht.
 Op het terrein van duurzaamheid zijn de Transitievisie Warmte, de Regionale
Energiestrategie (RES) en de Nota Dursum eilaun vastgesteld; belangrijke uitgangspunten
voor ons duurzaamheidsbeleid.
 Wij zijn gestart met de uitvoering van de pilot aardgasvrije wijken (PAW) voor de wijk Nieuw
Dokkum.
 Er is een meerjaren-onderhoudsplan voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed
vastgesteld. Dat gaan we uitvoeren.
Doorbouwen
Voor 2023 staan, naast de bovenstaande onderwerpen die deels nog doorlopen, ook nog een aantal
andere belangrijke zaken in de planning:
 Uitvoering geven aan het beleid voor een Gezonde Leefstijl.
 Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied wordt gekeken naar de regels en
(on)mogelijkheden voor de boerderijen in de polder. Zo nodig wordt het bestemmingsplan
aangepast.
 Samen met de andere Waddeneilanden willen we invulling geven aan het in 2020
uitgevoerde onderzoek naar (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden van (seizoens)personeel.
Dit is één van de onderwerpen die in het Programma Waddeneilanden is opgenomen.
 Samen met een bewonersinitiatief (Waddenwonen) onderzoekt de gemeente de
mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
 Tezamen met het Wetterskip, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten gaan we werken aan
de plannen voor de dijk- en duinversterking.
Meer lezen?
Dit is een greep uit de plannen voor 2023. Op de andere zijde ziet u een overzicht van de inkomsten
en uitgaven. Op de website van de gemeente kunt u de hele begroting bekijken. In de
programmabegroting kunt u lezen wat het college wil bereiken en wat ze hiervoor gaat doen.
De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 8 november over de begroting.
De begrotingsvergadering kunt u terugzien via deze link:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Schiermonnikoog/473111a1-4ca3-4e1f-a424-cb27444697c1

