Financieel Gezond Brummen
Dit voorjaar: op zoek naar balans
tussen ambities en geld
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 financiën. Op
donderdag 7 maart presenteerde Steinweg een notitie waarin uiteenlopende mogelijkheden staan om een
balans te vinden tussen ambities en de gemeentelijke financiën.
Al sinds het aantreden van het college juni vorig jaar
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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 financiële 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.
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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.

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.

Inkomsten Waar komt het geld vandaan?

Als het gaat om bijvoorbeeld de Onroerende Zaak

Het grootste deel krijgen we van het Rijk

€ 33.761.000 (72 procent)

niveau. Het resultaat hiervan is dat de lokale lasten

Lokale heffingen en overigen inkomsten

€ 13.129.000 (28 procent)

voor inwoners in onze gemeente sinds 2015 alleen

De totale inkomsten voor 2019 bedragen

€ 46.890.000

nog maar zijn gedaald. Dat is bijzonder.

Belasting (OZB), is ons uitgangspunt al jaren dat we
deze belasting slechts aanpassen aan het inflatie

Ontwikkeling lastendruk in procenten
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Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan
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hoe het staat met de lokale lasten. De berekening
gaat uit van een gezin van 4 personen met een
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de groene container (140 liter) aan de weg en laten
7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen.
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Hun OZB-waarde is € 230.645.
In 2019 betaalt dit gezin de volgende heffingen:
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Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik

€ 310,50

Rioolheffing: vastrecht

€ 36,25

OZB-aanslag eigenaren gedeelte

€ 237,56

Afvalstoffenheffing: vastrecht
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Afvalstoffenheffing: groene container €
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Afvalstoffenheffing: grijze container

€ 25,55

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

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

maart-april
onderzoek onder inwonerspanel Brummen Spreekt

16 mei
presentatie voorstellen bestuursrapportage en
perspectiefnota

om jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen de zorg krijgt die nodig is. Niet alleen nu,

6 juni

maar ook in de toekomst. Ook wat betreft deze

raadsforum over bestuursrapportage en perspectiefnota

Meer weten?

en tot
De notitie ‘Mogelijkheden om te kom
Brummen’
een financieel gezonde gemeente
staat op een speciale pagina op de
men.nl/
gemeentelijke website: www.brum
financieelgezond.

taken moeten wij alle zeilen bijzetten om de
kostenstijgingen zoveel mogelijk in de hand te
houden.
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