
WAT IS EEN BEGROTING?
Op donderdag 31 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting voor 2020 
vastgesteld. Maar wat is dat eigenlijk, een begroting? Eenvoudig gezegd is het een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht voor het komende 
jaar. De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. 

BEGROTING 2020 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik e 310,50

Rioolheffing: vastrecht e   36,35

OZB-aanslag eigenaren gedeelte  e  324,13

Afvalstoffenheffing: vastrecht e 111,22

Afvalstoffenheffing: groene container e       8,78

Afvalstoffenheffing: grijze container e       26,44

 +
  

Totale aanslag e  817,42

UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

SOORT UITGAVEN TOTAAL          PER INWONER

BESTUUR EN ORGANISATIE € 10.480.000  € 506

VEILIGHEID € 1.710.000 €	 83

VERKEER EN VERVOER €	 2.106.000 € 102

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING € 2.198.000 € 106

ECONOMIE € 275.000€ € 13

SOCIAAL DOMEIN € 21.353.000 € 1.032

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU € 4.867.000 € 235

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE € 3.723.000 € 180

ONDERWIJS € 1.774.000 € 86 
 +

 € 48.486.000 € 2.343

Het grootste deel krijgen we van het Rijk. 

€ 34.594.000 (71%)

+ 
De rest krijgen we uit lokale heffingen 

en overige inkomsten*

€ 13.905.000 (29%)

= 
De totale inkomsten voor 2020 

zijn begroot op  

€ 48.499.000

INKOMSTEN 
WAAR KOMT HET 
GELD VANDAAN? 

WAT GAAT U IN 2020 BETALEN? 
Een deel van de inkomsten van de gemeente komt uit 
lokale heffingen. Dat zijn de Onroerende Zaak Belasting 
(OZB) en de heffingen voor het riool en het verwerken 
van afvalstoffen. Met deze heffingen voor riool en afval 
betalen we de kosten die we hiervoor maken. Een 
gemeente mag hierop geen ‘winst’ maken. De 
opbrengsten van de OZB kan de gemeente naar eigen 
inzicht aanwenden. Aan die opbrengst zijn overigens 
landelijk wel maxima verbonden. Om als gemeente onze 
voorzieningen op peil te houden en onze reserves aan te 
vullen, wordt de OZB voor 2020 verhoogd. Na een daling 
van de gemiddelde lokale lasten in de afgelopen vijf jaar 

stijgen de lasten in 2020 met 12,6 procent. Hierdoor gaat 
een gemiddeld gezin volgend jaar een bedrag betalen dat 
vergelijkbaar is met het bedrag aan lokale lasten in 2015. 
Immers, in de tussenliggende vijf jaar zijn de lokale lasten 
in onze gemeente steeds gedaald. 

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 € 239.871. 

MEER WETEN? U VINDT 
DE PROGRAMMA-
BEGROTING 2020 OP
WWW.BRUMMEN.NL

IN 2020 BETAALT DIT GEZIN 
DE VOLGENDE HEFFINGEN:

*LOKALE HEFFINGEN EN 
OVERIGE INKOMSTEN

OZB e	 5.037.000

Rioolheffing  e	 2.456.000

Afvalstoffenheffing e	 1.417.000

Toeristenbelasting e	 946.000

Overige inkomsten e	 4.049.000



• De aanvullende bezuiniging op de gemeentelijke organisatie kan niet zonder enige 
impact voor de dienstverlening aan inwoners worden doorgevoerd. Concreet 
betekent dit dat de middagopenstelling van de gemeentelijke balies in het 
Servicepunt in Eerbeek op dinsdag, woensdag en donderdag komt te vervallen.

• De gemeenteraad heeft besloten om minder te bezuinigingen op het minima-
beleid. Een deel van de OZB-verhoging (€ 45.000) is bedoeld als vangnet voor 
inwoners met een laag inkomen, die in de financiële problemen dreigen te 
komen.

• Met het vaststellen van de begroting is de gemeente in staat om 
 structureel bij te dragen in de  samenwerking met de provincie 
 Gelderland in papierdorp Eerbeek. 
• Enkele voorbeelden van (nieuwe) investeringen in 2020: 
 vervangings maatregelen aan het riool, een impuls voor ICT met het oog op 

informatiebeveiliging, privacy en omgevingswet, vervanging van enkele bedrijfs voertuigen, 
verduurzamen gemeentelijke gebouwen en vervangen van masten en armaturen openbare 
verlichting.

Vorige week donderdag vond het sluitstuk plaats van een 
proces dat er voor zorgt dat de gemeente Brummen een 
gezonde financiële gemeente wordt. In het voorjaar 
presenteerde het college al een heel scala aan mogelijk-
heden om financieel gezond te worden. Met de vaststel-
ling van de programmabegroting voor 2020-2023 is 
hiervoor een flinke basis gelegd. Het pakket aan maat-
regelen is uiteenlopend. Beleid en ambities zijn bijgesteld, 
enkele bezuinigingen worden doorgevoerd en ook inkom-
sten worden verhoogd. Dit alles met als resultaat dat de 
goede voorzieningen in onze gemeente behouden blijven, 
blijvend gewerkt wordt aan de leefbaarheid in onze 
dorpen en ook de reserves worden aangevuld. 

Het is voor een gemeente erg belangrijk om een 
verantwoord spaarpotje te hebben om tegenslagen op te 
vangen. De gemeente Brummen heeft de laatste jaren 
bewust gekozen om de lasten voor inwoners laag te 
houden. Daar waar in omringende gemeenten tarieven 
stegen, was dit in Brummen nauwelijks of niet het geval. En 
dat terwijl er wel veel ambities en uitdagingen zijn die geld 
kosten. Juist het ontbreken van voldoende financiële 
middelen ging de gemeente steeds meer in de weg zitten. 

ONTBREKEN BALANS
Er zijn verschillende redenen waarom het voor de gemeente 
Brummen de laatste jaren steeds lastiger werd om financieel 
de eindjes aan elkaar te knopen. Want niet alleen werden de 
lokale lasten laag gehouden, ook ontving de gemeente 
minder geld van het rijk. Dat terwijl het rijk voor het grootste 
deel zorgt voor de gemeentelijke inkomsten (71 procent). Als 
het rijk minder geld uitgeeft, dan krijgen de gemeenten ook 
minder geld. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk 
geworden voor extra taken. Bijvoorbeeld het sociaal domein. 
De overdracht van deze taken is wel gepaard gegaan met 
een flinke en oplopende korting op het budget dat daaraan 
verbonden is. Dit alles is een hele uitdaging, ook als je je 
beseft dat de gemeente Brummen in 2011 flink last heeft 
gehad van de economische crisis. Hoewel Brummen er in is 
geslaagd de nadelige effecten hiervan goed op te vangen, 
heeft dit de financiële situatie wel verslechterd. Vooral de 
bodem van het spaarpotje kwam in zicht. Reden om ervoor 
te zorgen dat de reserves weer zouden toenemen. Meer vet 
op de botten krijgen was het motto.

BIJDRAGE INWONERS 
Om het financieel huishoudboekje gezond te maken kun je 
de uitgaven verminderen, de inkomsten verhogen of een 
combinatie daarvan. Voor dat laatste is gekozen. Daarbij 
heeft de gemeenteraad wel laten meewegen dat het 
voorzieningenniveau in onze gemeente op peil moet 
blijven. Denk aan bibliotheek, zwembad, kunst, cultuur en 
sport. Maar ook bezuinigingen op de openbare ruimte kent 

een ondergrens, evenals op de gemeentelijke organisatie. 
Om nog maar te zwijgen over de ambities die er zijn voor 
Eerbeek, op het gebied van duurzaamheid, het sociaal 
domein en een impuls voor het centrum van Brummen.

AFGEWOGEN MIX
Daarom heeft de gemeenteraad besloten om ook van 
inwoners, bedrijven en toeristen vanaf 2020 een hogere 
bijdrage te vragen aan het in stand houden van al deze 
waardevolle voorzieningen. Nadat vijf jaar achtereen de 
lokale lasten in onze gemeente zijn gedaald, is het nood-
zakelijk om een inhaalslag te maken. Een besluit dat niet 
lichtzinnig is genomen. En waarbij het gemeentebestuur 
heeft gekozen voor een mix aan maatregelen: bezuinigen 
op gemeentelijke organisatie, bezuinigingen op of uitstellen 
van bepaalde projecten en uitgaven en het verhogen van 
inkomsten. Dit laatste onder andere door een verhoging 
van de opbrengst Onroerende Zaakbelasting en toeristen-
belasting. 

De inkomsten vanuit de Onroerende Zaakbelasting worden 
in 2020 naast de gebruikelijke inflatieverhoging met 
€ 1.245.000 verhoogd. De inkomsten vanuit de toeristen-
belasting moeten in 2020 naast de gebruikelijke inflatiever-
hoging € 190.000 extra gaan opbrengen. Dit betekent dat 
het tarief per overnachting stijgt van € 1,37 naar € 1,75. 
Van deze extra opbrengst wordt 25% toegevoegd aan de 
reserve Toerisme en recreatie zodat deze ten goede komt 
aan de toeristische sector.

KEUZE GEMEENTERAAD VOOR BALANS 
TUSSEN GELD EN AMBITIES 

SPEERPUNTEN 
VAN DE GEMEENTE
• FINANCIEEL OP ORDE 

Ieder jaar een sluitende begroting, maar ook verder werken 
aan het herstel van de omvang van het eigen vermogen. 
Het spaarpotje van de gemeente moet weer beter gevuld zijn. 

• RUIMTE VOOR EERBEEK 
Met het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap gezet richting een 
nieuwe balans van wonen, werken en recreëren in Eerbeek. De komende jaren 
staan in het teken van het samen uitwerken van de plannen. 

• CENTRUMPLAN BRUMMEN
Aan de hand van de bestaande structuurvisie gaan we samen met Dorpsraad 
Brummen, ondernemers, woningstichting, inwoners en projectontwikkelaars 
aan de slag om ook een impuls te geven aan het dorpshart van Brummen.

• SOCIAAL DOMEIN
Binnen het sociaal domein gaan we samen met onze partners zorgen voor nog 
beter op elkaar afgestemde zorg voor inwoners. Dit doen we binnen de 
vastgestelde financiële afspraken. Ook gaan we ons inzetten dat iedereen kan 
meedoen op de arbeidsmarkt. 

• DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is voor ons een uitgangspunt, waarbij energieneutraliteit, 
klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit belangrijke aandachtsvelden zijn. 

BELASTINGDRUK PER INWONER

In onderstaande tabel staat de lastendruk per inwoner weergeven. De rode staaf geeft 
aan wat het gemiddelde bedrag is voor een inwoner in Gelderland. De blauwe staaf 
het bedrag voor iemand uit onze gemeente. Het gaat hierbij om een gemiddelde van 
alle lokale lasten, waaronder de OZB. Uit de tabel blijkt dat inwoners uit onze 
gemeente in de afgelopen tien jaar minder belasting hebben betaald dan de 
gemiddelde inwoner uit Gelderland. Alleen in de jaren 2013 en 2014 waren de lokale 
lasten in onze gemeente iets hoger dan het Gelderse gemiddelde. De tabel maakt 
vooral ook duidelijk dat de laatste jaren de belastingdruk per inwoner ruim lager was 
dan gemiddeld elders in onze provincie.
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