
Financieel Gezond Brummen

Al sinds het aantreden van het college juni vorig jaar 

werd duidelijk dat de gemeente Brummen aan de voor-

avond staat om belangrijke keuzes te maken. “Niet voor 

niets is één van de vijf speerpunten van dit gemeentebe-

stuur er voor te zorgen dat we het fi nancieel op orde zijn. 

Dit betekent ieder jaar een sluitende begroting, maar ook 

zorg voor een beter gevuld spaarpotje om risico’s en 

tegenvallers op te kunnen vangen,” aldus Steinweg. 

Gelet op de taken en ook de ambities die de gemeente 

heeft, vraagt dit dus om heldere en ook pittige keuzes. 

“Voordat we beslissingen gaan nemen, willen we eerst 

met elkaar goed de situatie in beeld brengen. Vooral de 

komende twee maanden trekken we daar voor uit. 

Daarbij willen we de samenleving ook actief betrekken.”

Geen vet op de botten
Dat de fi nanciële situatie van de gemeente niet 

rooskleurig is op dit moment heeft volgens de 

wethouder fi nanciën een aantal redenen. “We krijgen 

bijvoorbeeld minder geld van het rijk. Het grootste deel 

van onze inkomsten, namelijk 72 procent, ontvangen 

wij van het rijk. Als het rijk minder uitgeeft, merken wij 

dat direct. Dan krijgen wij ook minder geld. Een andere 

oorzaak is dat we verantwoordelijk zijn geworden voor 

extra taken, bijvoorbeeld het hele sociale domein. Maar 

die overdracht is wel gepaard gegaan met een fl inke en 

oplopende korting op het budget dat daaraan 

verbonden is.”

Naast oorzaken die ‘van buiten komen’ is er ook een 

aantal, dat te maken heeft met de situatie van de 

gemeente Brummen zelf. “In 2011 zijn we als gemeente 

fl ink geraakt door de economische crisis. Dat heeft geleid 

tot een verslechtering van onze fi nanciële situatie. 

Brummen is er in geslaagd om de nadelige effecten 

hiervan goed op te vangen. Maar het heeft zeker 

gevolgen gehad voor de omvang van onze reserves,” 

legt Steinweg uit. “Belangrijk daarbij is dat we in deze 

gemeente de lokale lasten voor inwoners laag willen 

houden. Deze zijn de laatste vier tot vijf jaar steeds 

gedaald. Een goede zaak, maar we komen nu tot de 

conclusie dat dit op gespannen voet staat met de taken 

die we moeten of willen uitvoeren. De vraag die nu 

voorligt, is wat we het belangrijkst vinden. Lage lokale 

lasten of goede voorzieningen en leefbare dorpen.“

Ambities vragen om een investering 
Om het voorzieningenniveau op peil te houden moet er 

dus wat gebeuren. “De gemeente Brummen is een 

prachtige uitgestrekte plattelandsgemeente. Een 

prachtige plek om te leven. Maar als we kijken wat er 

nodig is voor de toekomst, dan vraagt dat wel om 

investeringen.” Een treffend voorbeeld hiervan is volgens 

Steinweg het dorp Eerbeek. “We zijn met elkaar een weg 

ingeslagen om van Eerbeek weer een vitaal dorp te 

maken. We werken aan concrete plannen, samen met de 

Eerbeekse samenleving. Maar in welke mate we dit 

kunnen doen, hangt zeker ook af van het geld dat we 

daarvoor hebben”. Dit geldt voor Steinweg ook als het 

gaat om andere grote thema’s zoals duurzaamheid, een 

noodzakelijke impuls voor het dorp Brummen en het 

voorzieningenniveau als het gaat om zorg, welzijn, 

jeugdhulp en participatie. 

Overzicht van mogelijkheden
Samen met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt om 

op een zorgvuldige manier er voor te zorgen dat de 

gemeente weer een vitale en gezonde gemeente wordt. 

“Op 21 februari heeft de gemeenteraad al aangegeven 

welke fi nanciële uitgangspunten belangrijk zijn. Deze 

kaders vullen we nu aan met een uitgebreid document 

waarin we als college allerlei mogelijkheden schetsen 

waarmee we fi nancieel gezonder kunnen worden. Het is 

een praatstuk, een informatiedocument. Het bevat geen 

besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om de 

gemeenteraad, maar ook de hele samenleving, inzicht te 

geven op welke manier we onze wensen en ambities 

kunnen aanpassen aan ons fi nanciële huishoudboekje”. 

In de afgelopen maanden is er in het gemeentehuis veel 

werk verzet om deze notitie te maken. “Alle taken en 

budgetten zijn grondig onder de loep genomen. Steeds is 

de vraag gesteld of die taak of budget echt nodig is. Of 

het voor minder geld kan. Of dat er mogelijkheden zijn 

om extra inkomsten te werven.” Het resultaat mag er 

volgens Steinweg zijn. “Het geeft een gedetailleerd beeld 

van mogelijke maatregelen, of het nu gaat om 

bijstellingen van beleid en ambities, bezuinigingen of juist 

mogelijkheden om extra inkomsten te krijgen.” Steinweg 

hoopt dat niet alleen raadsleden de notitie aandachtig 

bestuderen, maar ook inwoners. “Het maken van keuzes 

is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de 

gemeenteraad. Maar het is duidelijk dat het 

gemeentebestuur die keuzes wil maken die ook op 

draagvlak in onze samenleving kunnen rekenen. 

Op welke manier en in welk tempo geeft de gemeente invulling aan haar ambities? En hoe zorgen we 
ervoor dat ook het gemeentelijk huishoudboekje op orde is? Die twee vragen zijn de aanleiding voor 
college en gemeenteraad om dit voorjaar gezamenlijk een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden. 
“Dit moet leiden tot concrete besluiten door de gemeenteraad in juni,” laat wethouder Peter-Paul Steinweg 
weten. Binnen het Brummense college is hij verantwoordelijk voor de gemeentelijke fi nanciën. Op 
donderdag 7 maart presenteerde Steinweg een notitie waarin uiteenlopende mogelijkheden staan om een 
balans te vinden tussen ambities en de gemeentelijke fi nanciën. 

Praat mee via inwonerspanel
Nog deze maand ontvangen de deelnemers aan het inwonerspanel Brummen Spreekt een vragenlijst. 

Hierin kunnen zij aangeven welke gemeentelijke taken en ambities zij belangrijk vinden en welke niet. 

En hoe zij aankijken tegen mogelijke bezuinigingsvoorstellen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen 

dan een bouwsteen voor het college en de gemeenteraad als het gaat om het maken van concrete 

voorstellen. De keuzes en maatregelen die in mei en juni op tafel komen, zijn dan niet alleen gebaseerd 

op de laatste fi nanciële cijfers en inzichten. Ook de mening van inwoners en ondernemers wordt daarbij 

betrokken. Wil u via het inwonerspanel uw mening geven en bent u op dit moment nog geen lid? Ga 

dan snel naar www.brummenspreekt.nl en meld u (gratis) aan. 

Dit voorjaar: op zoek naar balans 
tussen ambities en geld
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Huishoudboekje van de gemeente
De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting vast. Een begroting is eenvoudig 
gezegd een overzicht van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht 
voor het komende jaar. De programmabegroting is een belangrijk instrument 
voor de gemeenteraad. 

Inkomsten Waar komt het geld vandaan? 

Het grootste deel krijgen we van het Rijk  € 33.761.000 (72 procent)

Lokale heffingen en overigen inkomsten    € 13.129.000 (28 procent)

De totale inkomsten voor 2019 bedragen € 46.890.000 

Uitgaven Waar gaat het geld naar toe?

Zorgen over (jeugd)zorg

In 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen 

op het gebied van zorg, jeugdhulp en participatie 

(het sociale domein). Dit is gebeurd vanuit de 

gedachte: gemeenten staan dichter bij inwoners en 

kunnen deze taken beter en ook goedkoper  

uitvoeren. Maar in heel Nederland lopen 

gemeenten steeds meer aan tegen de hogere 

uitgaven in dit sociale domein. Vooral als het gaat 

om jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen de zorg krijgt die nodig is. Niet alleen nu, 

maar ook in de toekomst. Ook wat betreft deze 

taken moeten wij alle zeilen bijzetten om de 

kostenstijgingen zoveel mogelijk in de hand te 

houden.

Belangrijke
momenten

maart-april 
onderzoek onder inwonerspanel Brummen Spreekt

16 mei 
presentatie voorstellen bestuursrapportage en 

perspectiefnota

6 juni 
raadsforum over bestuursrapportage en perspectiefnota 

27 juni 
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad 

Meer weten? 
De notitie ‘Mogelijkheden om te komen tot 

een financieel gezonde gemeente Brummen’ 

staat op een speciale pagina op de 

gemeentelijke website: www.brummen.nl/

financieelgezond. 

Lage lokale lasten 
Een mooie leefbare gemeente met lasten die voor 

inwoners zo laag mogelijk zijn. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat we alle uitgaven voor bijvoorbeeld 

afval en riool volledig willen betalen uit de inkomsten 

die we krijgen via de riool- en afvalstoffenheffing. 

Als het gaat om bijvoorbeeld de Onroerende Zaak 

Belasting (OZB), is ons uitgangspunt al jaren dat we 

deze belasting slechts aanpassen aan het inflatie-

niveau. Het resultaat hiervan is dat de lokale lasten 

voor inwoners in onze gemeente sinds 2015 alleen 

nog maar zijn gedaald. Dat is bijzonder. 

Ontwikkeling lastendruk in procenten

Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan 

hoe het staat met de lokale lasten. De berekening 

gaat uit van een gezin van 4 personen met een 

waterverbruik van 150 m3. Ze zetten 8 keer per jaar 

de groene container (140 liter) aan de weg en laten 

7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen. 

Hun OZB-waarde is € 230.645. 

In 2019 betaalt dit gezin de volgende heffingen:

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik € 310,50

Rioolheffing: vastrecht € 36,25

OZB-aanslag eigenaren gedeelte  € 237,56

Afvalstoffenheffing: vastrecht € 107,46

Afvalstoffenheffing: groene container € 8,48

Afvalstoffenheffing: grijze container € 25,55  

Totale aanslag e 725,80

Dat is dus 3,84% minder dan in 2018!

+

  totaal            per inwoner

Bestuur en Organisatie e  10.933.000  e  529

Veiligheid en openbare orde e  1.580.000  e  76

Verkeer en vervoer e	  2.114.000  e  102

Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Stedelijke vernieuwing e	  1.645.000  e  79

Economie e  260.000  e  13     

Sociaal domein e  20.785.000  e  1.001

Volksgezondheid en milieu e  4.554.000  e  219

Sport, cultuur en recreatie e  3.473.000  e  165

Onderwijs e	  1.546.000  e  74     

+
 TOTAAL e	  46.890.000  e	 2.258  

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2019201820172016201520142013

0191470 GemeenteThuis spread 2019 financieel.indd   2 07-03-19   12:20


