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Vaste grond onder de voeten
Balans houden op het slappe koord, dat
is de opgave waarvoor Brummen staat.
Corona, de wettelijke zorgtaken, de
tekorten uit het verleden; problemen die
het Brummen moeilijker dan ooit maken om
financieel evenwicht te houden met kosten
die harder stijgen dan de inkomsten.
D66 wil meer dan alleen het wankele
evenwicht bewaren. Van dat slappe koord
af, Brummen moet vaste grond onder de
voeten hebben! Daarom is D66 vorig jaar
met wethouder Ingrid Timmer in het college
gestapt: D66 neemt verantwoordelijkheid
om de Basis voor Brummen weer op orde te
krijgen. Om controle te krijgen over de Zorg
die de Gemeente u moet leveren en om
u, inwoners en ondernemers, de ruimte te
geven zelf aan de slag te gaan.
Deze begroting doet ons pijn. Op korte
termijn zal bezuinigd worden en zullen
lasten voor ons allemaal omhoog gaan.

D66 maakt zich ook zorgen. Hoe houden
we invloed op wat er op het Burgersterrein
gaat gebeuren? Hoe kunnen de wijk- en
dorpsraden hun werk blijven doen als er op
hen bezuinigd wordt? Blijft er geld over om
Brummen te verduurzamen?
Waarom steunt D66 deze begroting dan?
Omdat zij oplossingen brengt voor de
toekomst. Denk aan samenwerking met
sterke partners zoals de Provincie Gelderland
en de VNG, of wat goede Zorg mag kosten
in balans brengen met de inkomsten die de
Gemeente krijgt. Er blijft geld beschikbaar
voor gemeentelijke subsidies, om bij te
kunnen dragen waar dat nodig is. De
invoering van de Omgevingswet gaat
door. Investeringen in goed onderwijs zijn
overeind zijn gebleven. Maatschappelijke
voorzieningen blijven open. Daarom steunt
D66 deze begroting, om Brummen weer
vaste grond onder de voeten te laten
krijgen.

Juist nu!! EENSGEZIND de basis op
orde brengen
Na overheveling van (zorg)taken en bezuinigingen
door het rijk zit driekwart van de gemeenten in fi
nancieel zwaar weer. Ook de gemeente Brummen
ontkomt niet aan een forse bezuinigingsoperatie.
Om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen
zien alle inwoners voor het tweede jaar op rij een
flinke gemeentelijke lastenverhoging tegemoet. En
voor de lange termijn moet er nog een structurele
oplossing gezocht worden.

Er valt genoeg te bezuinigen op allerlei fronten,
zoals: verduurzaming/afschrijving/onderhoud/ver
koop (onnodige) gemeentelijke gebouwen; loket
Eerbeek; fasering onderhoud groen en wegen;
bestuurs- ( bijvoorbeeld aantal wethouders) en
personeelskosten; representatiekosten; dubbele
taakuitvoering (Team Voor Elkaar en SWB); rol en
budget Sportkompas; bereik en efficiëntie voorlich
ting (inwonerspanel)

Hofman-Kleverwal vindt de rol van de burger als
sluitstuk op het begrotingstekort ongewenst. Met
andere woorden: de gemeente is blut en de burger
moet bloeden. De tijd voor politiek getouwtrek is
voorbij! Laten we gezamenlijk de handen ineen
slaan om alle zeilen bij te zetten om op een ver
antwoorde en effectieve manier uit deze financiële
misère zien te komen.

Voer als gemeente alleen nog wettelijke taken
uit, verken samenwerking met andere gemeenten
die bepaalde taken beter en goedkoper kunnen
uitvoeren. Ondersteun burgerinitiatieven.

Sociaal domein; We wachten met spanning de
adviezen af van bureau Berenschot; controle en
minder uitgaven op dit onderdeel is heel hard
nodig.

Hofman-Kleverwal roept alle partijen in de
gemeenteraad van Brummen op om gezamenlijk
de handen ineen te slaan om met elkaar draag
vlak en steun te vinden om de basis weer op orde
brengen.

Waardevol Brummen,
we doen allemaal mee ..…
Het CDA maakt zich sterk voor een
groene gemeente met krachtige, levendige
kernen. We kiezen daarbij voor realisme.
Dat vraagt moed, creativiteit, vertrouwen,
verantwoordelijkheid geven èn nemen.
We vragen alle inwoners van onze mooie
gemeente om hierin mee te doen. We weten
dat het kan.
We zien dagelijks het bewijs, geleverd
door hartverwarmende initiatieven van
ondernemers en organisaties. Hierdoor zal de
Corona-deken die over Nederland ligt, ons
niet verstikken.
Dat is de kracht van een kleine gemeenschap
zoals onze Brummense gemeente.
Inwoners die zorg nodig hebben, moeten
die zorg krijgen. Maar we geven te veel geld
uit. Hier zullen vanuit realisme en creatief
denken keuzes moeten worden gemaakt. En,
het liefst, met behoud van voorzieningen.

Het CDA wil een toekomstbestendig Sociaal
Domein met een werkend sociaal hart.
De begroting 2021-2024 ziet er structureel
niet goed uit. De provincie Gelderland wil
ons helpen bij de realisatie van de plannen
Eerbeek-Loenen 2030, versterking van de
bestuurskracht en het op orde brengen van
de gemeentelijke financiën. Vanuit realisme
nemen we dit aanbod graag aan.
Het CDA staat achter de onderzoeken van
het college. Maar we willen ook weten
of we als gemeente capabel genoeg en
toekomstbestendig zijn voor de opgaven
die de gemeente Brummen heeft. Het
CDA wil naar een realistische keuze om op
gemeentelijk niveau “klein te blijven waar het
kan en – eventueel in partnerschap – groot te
worden waar het moet”.
Het CDA staat voor verbinding. We gaan de
uitdagingen samen aan. Doet u mee?

Waar staat deze geldboom?
Staat deze geldboom in de gemeente

Dure gebouwen in bezit hebben? De

Zutphen, Voorst, Rheden of Apeldoorn?

zorgkosten niet in de hand houden?
Etcetera.

De vragen die Democratisch Brummen
stelt:

Vragen die tot nu toe werden ontweken.

• Gaat Brummen het zelf redden?

Onze oproep: college maak keuzes!
Kijk naar hoe u uw vertegenwoordigen

• Willen wij nog zelfstandig blijven?

de raad hierover bezig tijdens het
begrotingsdebat. Op donderdag 29

• Ook tijdens de Perspectiefnota

oktober om 15.00 uur te volgen via de

discussie op 18 juni bleek al dat er

website van de gemeente Brummen

keuzes moesten worden gemaakt

of het televisiekanaal van RTV

vanwege de dreigende tekorten.

Veluwezoom.

• Is het normaal dat wij onder deze
omstandigheden bijvoorbeeld een
zwembad overeind houden?

Fractie Democratisch Brummen
Mame Douma

Op weg naar de

Begroting 2021

COLOFON
Op deze begrotingspagina leest u een korte eerste reactie van de 8 raadsfracties op de
concept-programmabegroting voor 2021. Het echte debat barst los op donderdagmiddag
29 oktober om 15.00 uur. Online te volgen via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom
en de gemeentelijke website.
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De waarden van GroenLinks
Gezondheid en geluk zijn belangrijke waar
den, waar we allemaal naar streven. Deze
waarden zijn niet met geld te koop. In de
huidige samenleving drukken we alles uit in
geld en daar gaat de begroting over.
Duurzaamheid is niet duur
Het bevorderen van biodiversiteit kunnen
we allemaal. We kunnen onze tuinen meer
groen/blauw inrichten, de akkerbouwer
gaat over op stroken- of wisselteelt en de
gemeente zorgt voor een evenwichtig stelsel
van landschappelijke linten (bermen en
sloten) die onze rijke biodiversiteit ondersteu
nen.
Huizen isoleren, gasloos bouwen, zelf na
tuurlijke energie opwekken, is investeren in
een leefbare toekomst. Voor onszelf en onze
kinderen.
Welvaart en welzijn
Welvaart drukken we uit in geld, maar ons

welzijn wordt bepaald door onze gezond
heid, ons geluk. Dat geven we elkaar, door
op elkaar te letten. Talloze inwoners hebben
een rol als mantelzorger, in meerdere of min
dere mate. Daar zijn we trots op. Maar wie
hulp nodig heeft van de samenleving, moet
dit van de gemeente kunnen krijgen. Zorg
en welzijn is geen kwestie van budgetten ter
beschikking stellen, maar van luisteren naar
wat inwoners echt nodig hebben.
Hoe lang is het nog houdbaar om inwoners
om nog meer te vragen zich in te zetten voor
de samenleving of de buren? We worden
met elkaar steeds ouder en hebben meer
behoefte aan ondersteuning. Kunnen we dat
als Brummen opbrengen of moeten we dit
samen met anderen organiseren?
We zijn rijk
Onze natuur, onze mooie omgeving, waar
we dagelijks van kunnen genieten, onze zorg
voor elkaar. Laten we die rijkdom koesteren.

Wat Brummen Brummen maakt
Het is een bijzondere tijd. Mensen maken
zich zorgen over hun gezondheid en over
hun toekomst. Iedereen doet zijn best om
er ondanks alles er toch het beste van te
maken. Ook hier, bij ons in Brummen.
En dat is hartverwarmend. Ook de
gemeente speelt daar een belangrijke
rol in. Met goede zorg en waar mogelijk
inkomensondersteuning. Dat willen
we blijven doen. Maar dan zullen we
wel alles op alles moeten zetten. Want
hoewel Den Haag misschien wel een
steentje bijdraagt, zitten we toch in
financieel zwaar weer. En dat zien we
terug in de cijfers van Brummen.
Flinke korting, flinke kostenstijging
sociaal domein
Sinds 2015 is Brummen verantwoordelijk
voor veel sociale taken. Net als iedere
andere gemeente. En net als iedere
andere gemeente krijgt ook Brummen
te weinig geld vanuit Den Haag om die
taken goed op te pakken. Daar staan de

kranten vol van. Er is door het Rijk flink
gekort en de kosten zijn flink gestegen.
Samen met andere gemeenten wordt
er hard gewerkt om ervoor te zorgen
dat het kabinet de zaken serieus gaat
oppakken en een vergoeding regelt
waarmee de gemeente Brummen uit de
voeten kan. De vraag is of het straks
voldoende zal zijn.
Wat Brummen Brummen maakt
De PvdA wil er niet omheen draaien.
We zullen voor 2020 scherpe financiële
keuzes moeten maken. Maar we blijven
vasthouden aan waar wij voor staan. Aan
goede betaalbare zorg voor iedereen,
een groene en duurzame gemeente.
En het openhouden van zwembad en
bibliotheek. Maar ook aan de bouw van
betaalbare woningen voor jong en oud.
We zullen allemaal een duit in de zak
moeten doen. Maar het resultaat telt: een
gemeente met goede voorzieningen voor
iedereen!

Mooie gemeente tussen Veluwe en
IJssel: blijf gezond!
Volgende week donderdag moeten we als ge
meenteraad de begroting voor het komend jaar
vaststellen. Het gemeentelijk huishoudboekje
voor 2021. Het zal in meerdere opzichten een
bijzondere begrotingsbehandeling worden.
Bijzonder, omdat die behandeling niet in de
raadzaal plaats vindt. Maar digitaal, omdat
we ons met elkaar aan de coronamaatregelen
moeten houden.
Bijzonder ook, omdat de gemeente Brummen
er financieel niet goed voor staat. Daardoor zijn
we wellicht genoodzaakt om minder populaire
beslissingen te nemen. Zoals een noodzakelijke
verhoging van gemeentelijke belastingtarieven.
Lokaal Belang vindt dat belastingverhogingen
niet zouden moeten. Nu is dat onontkoombaar.
Om ervoor te zorgen dat lokale voorzieningen,
zoals de bibliotheken en de sportvoorzieningen,
kunnen blijven bestaan. Maar daarvoor is wel
geld nodig.
Net als voor het op orde brengen van de basis,
zoals dat in de begrotingsvoorstellen wordt

genoemd. Die ‘basis op orde brengen’ gaat
over de financiële positie van de gemeente.
Maar bijvoorbeeld ook het onderhoud van de
wegen en groenvoorzieningen. Dat zijn juist die
dingen die voor Lokaal Belang belangrijk zijn.
Omdat inwoners en bezoekers van onze mooie
gemeente dat ook vinden.
In onze mooie gemeente tussen Veluwe
en IJssel is de betrokkenheid groot. De
betrokkenheid bij wat er in de gemeente, dorp
of buurt gebeurt. Die betrokkenheid geldt
zeker voor de dorps- en wijkraden. Dat komt
ook door de omvang van onze gemeente.
Lokaal Belang vindt dat Brummen met z’n
ruim 20.000 inwoners een zelfstandige
gemeente moet blijven. Daarvoor blijven we
ons hard maken.
Voor nu is zeker de belangrijkste wens voor
iedereen: blijf gezond!
Fractie en steunfractie Lokaal Belang
Luuk Tuiten, Martin Staal, Marius Mennink.

De VVD durft wel te kiezen
Sinds 2014 is de financiële positie van de
gemeente verslechterd. Er is teveel geld
uitgegeven aan onder andere de zorg
(denk aan jeugd en huishoudelijke hulp).
Daarom zitten we nu in grote problemen,
gaan de lasten voor inwoners en bedrijven
weer fors omhoog en is het de vraag of
Brummen een zelfstandige gemeente
kan blijven. De provincie komt Brummen
‘helpen’ om de financiën op orde te
krijgen.
De VVD vindt het een brevet van
onvermogen als je dat niet zelf kunt! Maar
dan moet je durven kiezen. En moet je
snijden in voorzieningen. PvdA, CDA, D66
en GroenLinks kijken ernaar en doen geen
enkel concreet voorstel. De VVD durft wel
te kiezen:

• sluiting en verkoop gemeenteloket
Eerbeek
• 1 bibliotheek in de gemeente
• privatisering zwembad Brummen
• stop op overschrijdingen van uitgaven
in sociaal domein
En de VVD kiest ook voor:
• kostendekkende verhuur
sportaccommodaties
• minder ambtenaren
• onderzoek naar afstoten gemeentelijke
diensten én naar zelfstandigheid
Brummen
• geen nieuwe verhoging OZB (+20%) en
toeristenbelasting
VVD fractie
P.P. Steinweg, G. Jolink, M. MeindersmaMatulessy, C. Wijnhoven

