Bijlage 1 Normenkader 2007

Verordeningen gemeente Schiermonnikoog per 31 december 2007
Financieel
Verordening leerlingenvervoer gemeente Schiermonnikoog 2001
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Exploitatieverordening Schiermonnikoog
Verordening op de heffing en de invordering van leges
Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden
Verordening op de heffing en invordering van Rioolrechten
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven
Verordening lijkbezorgingsrechten
Verordening op de heffing en de invordering van een woonforensenbelasting
Treasurystatuut inzake de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie
Algemene subsidieverordening Schiermonnikoog 2006
Gemeenschappelijke regeling brandweer noordoost Fryslân
Verordening Cliëntenparticipatie
Verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend
Streekmuziekschool Noord-Oost Friesland
Procedure regeling planschade
Gemeenschappelijke regeling vervoerregio Friesland
Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat Noordoost Friesland
Verordening toelage uitwonend studerende gemeente Schiermonnikoog 1998
Gemeenschappelijk regeling "welstandszorg "huis en hiem
Gemeenschappelijke regeling Oostergo
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004
Gemeenschappelijk regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Overlegorgaan Waddeneilanden
Gemeenschappelijke regeling garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland
Verordening regelende de bevoegdheden, de taak en de samenstelling van de beheerscommissie Bezoekerscentrum
Verordening op de inning en heffing van afvalstoffenheffing
Verordening voor de behandeling van aanvragen om bestand of een uitkering ingevolge sociale regelingen alsmede voor de behandeling van
Controleverordening
Verordening financieringsregeling huisvesting ambtenaren gemeente Schiermonnikoog
Financiële beheersverordening
Gemeenschappelijke regeling GGD Fryslân
Verordening op de rekenkamercommissie

Niet financieel 1-verstrekken van vergunningen waarbij uitsluitend boete/en of strafbepaling.
Verordening regelende de kinderopvang
verordering ter regeling van de procedrue bij toepassing van artikel 49 van de wet op de ruimtelijke ordening (procedureverordening

bijzonderheid

wijziging per 26-6-2007

wijziging per 16-5-2006

wijziging op 20-03-2007
wijziging op 20-03-2007
vastgesteld op 12-06-2007

Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met rekreatieve bedrijfsvaartuigen
Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
Monumentenverordening
Kapverordening Schiermonnikoog
Gemeentelijke verordening Waddenzeegebied
Lozingsverordening riolering
Huisvestingsverordening
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats
Verordening houdende regels omtrent de samenstelling van de woningvoorraad
Verordening Wet inburgering

wijziging op 20-03-2007
wijziging op 23-01-2007

wijziging op 11-09-2007
vaststelling 15-05-2007

Niet financieel 2 - overige niet financiële verordeningen.
Verordening commissie bezwaarschriften
Verordening winkeltijdenwet Schiermonnikoog
Organisatieverordening gemeente Schiermonnikoog
Verordening op het correctief raadgevend referendum
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Schiermonnikoog 1999
Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog
Verordening op de openluchtrecreatie
Kampeerverordening
Overlegverordening
Inspraakverordening
Verordening op de ambtelijke bijstand van de gemeente Schiermonnikoog
Verordening, regelende de samenstellingen en bevoegdheden van de vaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders
Verordening voor de ontheffing van het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring WIW en regeling I/D-banen
Besluit eisen met betrekking tot het veilig vervoer van personen aan boord van schepen binnen de gemeente Schiermonnikoog
Verkeersbesluit parkeerverbod bebouwde kom Schiermonnikoog
Beleidsregels ontheffingen parkeerverbod bebouwde kom Schiermonnikoog
Verordening persoonsregistraties
Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer
Verordening ter bestrijding iepziekte
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
Destructieverordening
Bouwverordening
Archiefverordening
Speelautomatenverordening
Verordening tot wijzigen van de verordening op de afgifte van ontheffingen van het rijverbod op Schiermonnikoog
Bezoldigingsverordening gemeente Schiermonnikoog 2005
Europese aanbestedingen

wijziging op 26-06-2007

