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College biedt uitgangspunten aan voor toekomstig beleid 
Financieel perspectief maakt keuzes noodzakelijk 
 

Brummen / Eerbeek - Inwoners ervaren Brummen als een gemeente waar je goed kunt wonen en 
leven. Natuur, landschap, water, papier en landgoederen zorgen voor unieke kernwaarden en de 
belangrijkste voorzieningen zijn op korte afstand. Om die fraaie basis in stand te houden staat onze 
gemeente voor financiële uitdagingen. Het vele werk dat daarvoor in 2019 is verzet heeft nog niet 
geleid tot een financieel gezonde gemeente. Op dezelfde voet doorgaan is daarom niet mogelijk. Dit 
vraagt om een kritische blik op de rol van de gemeente en andere uitgangspunten bij het opstellen 
van het gemeentelijk beleid. In de Perspectiefnota 2021-2024 legt het college deze uitgangspunten 
ter bespreking voor aan de raad. Zo kunnen zij samen, op weg naar de begroting 2021, belangrijke 
keuzes maken voor een toekomstbestendige gemeente die ruimte biedt voor haar inwoners. 
 
De basis op orde  
Een van de uitgangspunten die het college aan de raad voorlegt is om zich te concentreren op het zorgen 
voor een goede basis. Dit betekent een vitale infrastructuur, zowel fysiek, juridisch als sociaal. Ambities 
worden alleen geformuleerd als er budget is om ze te kunnen realiseren. De samenleving heeft namelijk 
niets aan een gemeente met plannen die financieel niet te dragen zijn. “De gemeente zorgt met andere 
woorden voor een goede realistische bodem als basis. Het is aan de samenleving om op die vruchtbare 
grond waardevolle initiatieven te ontplooien.” Aldus wethouder financiën Ine van Burgsteden.  
 
Kracht van de samenleving 
“Want de samenleving doet al heel veel zelf. Inwoners, organisaties en bedrijven organiseren zich, 
vervullen wensen en lossen vaak zelf problemen op. Een mooi voorbeeld zijn de activiteiten van Hall Leeft. 
Als uitgangspunt stellen wij daarom voor dat wat de samenleving zelf kan, wij als gemeente niet uit handen 
nemen.” vervolgt portefeuillehouder Van Burgsteden. Als de samenleving er niet uitkomt en de lokale 
overheid wordt gevraagd om een rol te spelen, weegt het gemeentebestuur af of medewerking mogelijk én 
wenselijk is. Door vroeg duidelijkheid te geven, voorkomt de gemeente zo verkeerde verwachtingen.  
 
Maatschappelijke opgaven samen te lijf 
Op verschillende terreinen worden zaken al succesvol uit handen gegeven. Denk aan de Culturele Stichting 
die jaarlijks een budget aan allerlei culturele initiatieven besteedt. Of aan Stichting Visit Brummen Eerbeek 
en Stichting Sportkompas. Inwoners en ondernemers, liefhebbers en experts voeren allerlei zaken uit die 
de gemeente anders wellicht zelf zou uitvoeren. “Vaak komt de uitvoering zo het beste tot zijn recht en 
heeft de samenleving er het meeste baat bij. Niet elke maatschappelijke opgave wordt daarom op 
traditionele wijze te lijf gegaan. Wij willen nieuwe samenwerkingen stimuleren, partijen bij elkaar brengen en 
nieuwe kansen creëren” verduidelijkt de wethouder.  
 
Bijzondere tijd 
De behandeling van de perspectiefnota vindt plaats in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft immers de 
wereld op zijn kop gezet. Dat dit leidt tot een recessie is inmiddels wel duidelijk. Het is echter nog koffiedik 
kijken hoe groot de impact op de gemeentelijke begroting is. Des te belangrijker dat met deze 
perspectiefnota scherp vooruit wordt gekeken naar 2021 en verder. 
 
Op weg naar de begroting 2021 
De uitgangspunten uit de perspectiefnota worden op 4 en 18 juni behandeld in de gemeenteraad. De 
uitkomst van de formele raadsbehandeling vormt de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor 
het jaar 2021. De concept-perspectiefnota kunt u lezen op www.brummen.nl/perspectiefnota. Op deze 
pagina vindt u verder meer informatie over de bespreking van de Perspectiefnota 2021-2014. 
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