
Ieder jaar, in de maand juni, kijkt de 
gemeenteraad van Brummen alvast 
vooruit. Naar de begroting van het 
volgende jaar. In de afgelopen jaren waren 
die vooruitzichten keer op keer somber.  
Brummen zit in zwaar weer. Dat vraagt 
opnieuw om stevig sturen. En de PvdA 
wil daar opnieuw verantwoordelijkheid 
voor nemen. Maar niet zomaar. Voor 
ons zijn er drie belangrijke voorwaarden:  
op het gebied van zorg, op het gebied 
van duurzaamheid en betreffende de 
leefbaarheid van Eerbeek 

Zorg: omdat het Rijk onvoldoende mid-
delen geeft voor de zorg, is de gemeente 
gedwongen om fors te bezuinigen op het 

De weg vooruit

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2022 

Debat Perspectiefnota 
Ook dit najaar stelt de gemeenteraad de begroting - het financieel huishoudboekje voor 
het komende jaar 2022 - vast. De gemeenteraad geeft aan de hand van de perspectiefnota 
aanwijzingen voor het opstellen van die begroting. Deze perspectiefnota is voorbereid door 
het college van burgemeester en wethouders en half mei gepresenteerd. 
De perspectiefnota bevat dit jaar een herstelplan om als gemeente weer financieel gezond 
te worden. Raadsleden hebben de perspectiefnota de afgelopen weken bestudeerd en 

vragen gesteld aan het college. Schriftelijk of tijdens het forum van 3 juni. Ook hebben 
de raadsleden reacties uit de samenleving verzameld. Het inhoudelijke raadsdebat begint 
op donderdag 17 juni om 19.00 uur. Later die avond verwachten we de stemming en 
definitieve besluitvorming. Vanwege het coronavirus kunt u niet bij deze vergadering 
aanwezig zijn. U kunt het debat online volgen via de website van de gemeenteraad en het 
televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

De fractie Hofman-Kleverwal streeft naar meer 
burgerzeggenschap. Vroeger had je als politi-
cus je veren verdiend als je met je poten in de 
klei had gestaan en dus voeling had met wat 
er daadwerkelijk speelde in de samenleving. 
Maar heden ten dage is de kloof tussen burger 
en bestuur nog nooit zo groot geweest. Wie 
de burger serieus centraal wil stellen in beleids- 
en besluitvorming, zal zich de komende jaren 
meer moeten oriënteren op burgerinitiatieven.

Steeds meer zorgelijke geluiden komen er 
vanuit de samenleving over de geplande 
250 meter hoge windturbines. Ook wij 
vinden ze een aantasting van het natuur- en 
landschapsschoon in onze mooie gemeente. 
Waarom beste jongetje van de klas wezen? 
Nieuwe innovatieve technologieën komen 
straks voorhanden en de daken zijn nog lang 
niet vol gelegd met zonnepanelen.

• ‘NEE’ tegen windmolens; de meeste mensen 
zijn niet tegen energietransitie, ze zijn vóór 
een duurzaam klimaatbeleid, maar wel in 
alle redelijkheid met gezond verstand en 
matiging.

Verdere aandachtspunten o.a.:
• Meer betaalbare huisvesting voor jongeren, 

alleenstaanden en senioren
•  Extra aandacht voor jongeren
•  Snelle realisatie praktisch ingedeelde en 

levendige dorpscentra Brummen Eerbeek, in 
samenspraak met..

• Creatief roeien met de financiële riemen die 
we hebben

Fractie-Hofman-Kleverwal
Theo Hofman, Eric Kleverwal, Karel Ledeboer, 
Sandra Groot Jebbink

Meer dan 
ooit gaat het 
erom wat 
burgers 
willen!

Het troebele Perspectief,
De geschiedenis en het heden.
In de gemeente Brummen was het de gewoonte 
om de Begroting te behandelen als het 
belangrijkste element in het politieke jaar.
Enkele jaren geleden is daar een andere keuze in 
gemaakt, het werd de Perspectiefnota.
Deze keuze werd gemaakt om zo, als raad van 
de gemeente Brummen, de politieke inzet en 
kaders neer te zetten.
Wat vinden wij belangrijk en wat hebben wij 
daarvoor over?
De Begroting werd zodoende meer een kijken 
naar het college, of die de Perspectiefnota goed 
had vertaald en of er wijzigingen in moesten 
worden aangebracht.
Even wennen, maar het werkte perfect.

Partijen konden nu goed laten zien of zij 
hun beloften tijdens de verkiezingen goed 
waarmaakten, ook duidelijker naar de inwoners.
Vorig jaar viel de Perspectiefnota een beetje in 
het water omdat er een geheel nieuw college 
was aangetreden.
Ook dit jaar zien we een Perspectiefnota 
die weinig meer te maken heeft met de 
mogelijkheden en ruimte zoals die bestonden, 
het is een vertaling van de herstelnota van de 
Provincie die daarin de kaders stelt.
DB is dientengevolge nieuwsgieriger naar de 
verkiezingen en de beloftes bij de komende 
verkiezingen dan naar deze nota.
Wie zijn gat brandt….

De VVD is de grootste partij in Brummen. We 
zijn kritisch op onszelf : doen we de dingen 
goed, hadden we zaken anders moeten aan-
pakken? De grootste zijn geeft ook verant-
woordelijkheid: wij beoordelen collegevoorstel-
len met een kritische blik, we geven onze eigen 
mening. Dat is niet altijd gebruikelijk, want 
collegepartijen volgen maar al te vaak college-
voorstellen. Dualisme is dan ver te zoeken. Dat 
speelt landelijk en ook in Brummen.

De VVD DURFT WEL KEUZES TE MAKEN
•  Geen afspraken tussen college en coalitie-

partijen, waardoor de oppositie buitenspel 
komt te staan

•  Het unieke overgangslandschap van Veluwe 
naar IJssel niet verpesten door windturbines, 
de VVD kiest voor zon op daken, windpar-
ken op zee en vernieuwende initiatieven

•  Gelet op financieel herstel is er geen ruimte 
voor frivoliteiten in de uitgaven

•  Inwoners hebben inspraak aan de voorkant 
en niet alleen als alles al bedacht is;

•  Meer invloed en controle van de gemeente-
raad op gemeenschappelijke regelingen en 
samenwerkingsverbanden

 
Peter-Paul Steinweg, Gerda Jolink, Mathilde 
Meindersma-Matulessy, Carla Wijnhoven, 
Niels Noordstar en Martijn de Wild
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Gemeenteraad bespreekt gemeentelijke koers

In 2020/2021 wilde het CDA:

 dat Brummen een zelfstandige gemeente 
blijft! Een plaats waar de mensen elkaar nog 
kennen, wat voor elkaar over hebben en niet 
vastlopen in bureaucratie.  
 dat Brummen financieel gezond wordt. Dit 
vraagt om scherpe keuzes waar we eerlijk over 
willen zijn. 
 dat er in samenwerking met de dorpsraden 
en de provincie Gelderland flinke stappen 
worden gezet bij de ontwikkeling en realisatie 
van de (centrum)plannen voor Eerbeek en 
Brummen. Ook woningbouw voor jongeren 
vinden we van groot belang 
 dat de afspraken naar een klimaatneutraal 
Nederland worden nakomen. Ook in Brummen. 

Samen met de inwoners en het bedrijfsleven 
gaan we dit oplossen door vergroening en 
verduurzaming.
 dat we kostenbeheersing realiseren op het 
Sociale domein. Met als onderlegger: wie zorg 
nodig heeft, moet deze krijgen.
  dat er niet wordt bezuinigd op verenigin-
gen en maatschappelijke initiatieven. Ze bren-
gen ons samen. Ze brengen ons in beweging 
en maken ons bewogen. Het zijn de kurken 
waarop een kleine gemeente kan drijven. 

In 2022-2025 wil de CDA-fractie dit beleid 
voortzetten! We willen een gezonde gemeen-
te, voor nu en voor straks. 

CDA-fractie Arjan, Dity, Ronald, Gerry  

Gezond en prettig leefbaar, nu en straks!

Van Slap Koord naar Brummen 
Robuust, ook leidraad voor D66
Balanceren op het slappe koord, dat blijft de 
opgave waar de gemeente Brummen voor 
staat. Door allerlei trends en ontwikkelingen, 
van bedreigingen tot kansen, van nieuwe 
wetgeving tot maatschappelijke veranderingen 
moet onze gemeente Brummen stappen zetten 
om robuust de toekomst in te gaan en onze 
positie breed te versterken. 

D66 realiseert zich echter dat we daarom voor-
zichtig moeten zijn met het stellen van nieuwe 
doelen en ambities. Want ten eerste hebben 
we er de financiële middelen niet voor, en ten 
tweede omdat we als kleine gemeente altijd 
naar partners zullen moeten zoeken die met 
ons willen samenwerken. Daarom wil D66, vol 
inzetten op de basis op orde brengen, samen 
met u, inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en vakdeskundigen! 



Deze maand behandelt de gemeenteraad de 
zogeheten perspectiefnota 2022-2015. Als 
opmaat voor de gemeentebegroting voor het 
jaar waarin er gemeenteraads verkiezingen 
zijn.

Onderdeel van deze perspectiefnota is een 
financieel herstelplan. Om te zorgen dat de 
reserve groeit van ruim 1,7 naar 6,2 miljoen 
in 2028. Daarmee hebben we geen preven-
tief toezicht van de provincie meer nodig. 
Belangrijk voor onze lokale onafhankelijkheid. 

Lokaal Belang vindt dat er nog veel belangrij-
ke wensen zijn. Zoals op het gebied van 
veiligheid: een veilige fietsroute tussen 
Eerbeek en Zutphen. En veiligheid op de weg 
langs het Apeldoorns kanaal.

In de perspectiefnota krijgt de ontwikkeling 
van Eerbeek en Eerbeek-Loenen 2030 veel 
aandacht. Terecht. Maar ook moet gewerkt 
worden aan het centrum van Brummen. En 
aan meer levensbestendige woningen.
Lokaal Belang blijft er bij dat niet getornd 
mag worden aan onze voorzieningen, aan de 
leefbaarheid en het unieke landschap van 
onze mooie gemeente. 

We hebben allemaal een vreemd en moeilijke 
periode met corona achter de rug. Koop 
Lokaal was de slogan. Die slogan mag ook in 
de toekomst van kracht blijven. In het belang 
van onze lokale ondernemers.

De (steun)fractie van Lokaal Belang.
Martin Staal, Marius Mennink en Luuk 
Tuiten.

Ieder jaar, in de maand juni, kijkt de 
gemeenteraad van Brummen alvast 
vooruit. Naar de begroting van het 
volgende jaar. In de afgelopen jaren waren 
die vooruitzichten keer op keer somber.  
Brummen zit in zwaar weer. Dat vraagt 
opnieuw om stevig sturen. En de PvdA 
wil daar opnieuw verantwoordelijkheid 
voor nemen. Maar niet zomaar. Voor 
ons zijn er drie belangrijke voorwaarden:  
op het gebied van zorg, op het gebied 
van duurzaamheid en betreffende de 
leefbaarheid van Eerbeek 

Zorg: omdat het Rijk onvoldoende mid-
delen geeft voor de zorg, is de gemeente 
gedwongen om fors te bezuinigen op het 

sociaal domein. Voor ons een hele zware 
beslissing. Maar, het mag niet betekenen 
dat de mensen die zorg nodig hebben, die 
zorg niet krijgen.

Duurzaamheid: We moeten aan de slag 
om ons landschap en ons milieu gezond te 
maken en gezond te houden.

Leefbaarheid van Eerbeek: De pro-
vincie staat de gemeente Brummen bij in 
de complexe opgave van Eerbeek met de 
focus op de papierindustrie, op de energie-
transitie en de leefbaarheid. Het mag niet 
zo zijn dat door de financiele positie van de 
gemeente de verbetering van de leefbaar-
heid van Eerbeek onder druk komt te staan.  

De toekomst begint nu
De Perspectiefnota gaat over vooruitkijken. 
Voorbij de verkiezingen. Alle keuzes die we nu 
maken, hebben invloed op de toekomst. En die 
begint nu!

Natuur
GroenLinks is verbonden aan de natuur, 
zoals de natuur verbonden is aan de 
gemeente Brummen. We leven allemaal 
dichtbij de bossen, de IJssel, de heide of de 
landerijen. Wat ons betreft pakken we het 
klimaatprobleem nu verder aan! Koester wat 
we hebben en versterk dit! 

Jeugd
De jeugd is letterlijk de toekomst. Toch hebben 
zij geen plek om samen te komen in Eerbeek 

en in de hele gemeente weinig plek om te 
wonen. Samen met jongeren om tafel om hier 
oplossingen voor te bedenken, daar staan wij 
voor. Samen bedenken, samen uitvoeren. 

Leefbaarheid
Tiny houses, coöperatief bouwen, knarrenhof-
jes, tijdelijke huisvesting, woningsplitsing en le-
vensloopbestendige huizen, dat is de toekomst 
die wij nu mogelijk willen maken. Zodat de 
grote vraag naar huizen opgelost wordt zonder 
veel natuur ervoor in te leveren.
GroenLinks staat voor werken vanuit 
vertrouwen en kansen voor iedereen. Samen 
met inwoners de uitdagingen van deze tijd 
aangaan, waarbij eerlijk delen altijd voorop 
staat.  

Lokaal Belang-rijk

De weg vooruit

COLOFON
Op deze pagina’s leest u alvast wat de eerste reactie is van de acht fracties op de 
perspectiefnota zoals deze nu op de vergadertafel van de gemeenteraad ligt.
Wilt u meer weten? Bezoek dan op onze website www.brummen.nl/perspectiefnota. 
Uiteraard kunt u op onze website ook terecht op de speciale pagina van de 
gemeenteraad. Heeft u concrete vragen? Neem dan contact op met de griffie via 
mailadres griffie@brummen.nl of het algemene telefoonnum-mer 0575 - 56 82 33.
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Balanceren op het slappe koord, dat blijft de 
opgave waar de gemeente Brummen voor 
staat. Door allerlei trends en ontwikkelingen, 
van bedreigingen tot kansen, van nieuwe 
wetgeving tot maatschappelijke veranderingen 
moet onze gemeente Brummen stappen zetten 
om robuust de toekomst in te gaan en onze 
positie breed te versterken. 

D66 realiseert zich echter dat we daarom voor-
zichtig moeten zijn met het stellen van nieuwe 
doelen en ambities. Want ten eerste hebben 
we er de financiële middelen niet voor, en ten 
tweede omdat we als kleine gemeente altijd 
naar partners zullen moeten zoeken die met 
ons willen samenwerken. Daarom wil D66, vol 
inzetten op de basis op orde brengen, samen 
met u, inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en vakdeskundigen! 

Van dat slappe koord af, Brummen moet 
vaste grond onder de voeten hebben!

Daarom is D66 met wethouder Ingrid 
Timmer in het college gestapt: D66 neemt 
verantwoordelijkheid om de Basis voor 
Brummen op orde te krijgen.
Dat betekent: durven breken met oude 
gewoontes; controle krijgen over de Zorg 
zodat de Gemeente u de zorg kan geven die 
begint waar u niet meer kan; inwoners en 
ondernemers ruimte geven om zelf aan de 
slag te gaan.
Dat betekent inspelen op kansrijke initiatie-
ven in onze dorpen en kernen zoals woning-
bouw en duurzaamheid! 

D66, Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.


