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Nr. Pag. Onderwerp Fractie Vraag / antwoord 

1 11 CO2 

Neutraliteit 

GL Was dit niet een opdracht aan de OVIJ en was die vorig jaar niet 

bijna af?  

Aardwarmte: Is bij u bekend welke invloed de nieuwe Warmtenet 

op de mogelijkheden van deze energiebron voor Eerbeek heeft? 

Antwoord: 

De opdracht aan OVIJ voor een visie op zonne-energie als een 

bouwsteen voor de RES heeft een resultaat opgeleverd dat wij nu 

verder ontwikkelen tot een beleidskader voor zon en vervolgens 

ook wind.  

Er is een onderzoek namens het ministerie van EZ gepland aar de 

potentie van aardwarmte rondom Eerbeek. De planning is op dit 

moment niet duidelijk. De resultaten daarvan zullen we betrekken 

bij de uitwerking van de nieuwe Warmtewet en in onze visie op de 

warmtetransitie. 

2 11  

act 6 

CO2 

Neutraliteit 

GL Wat is de gemeentelijke invloed? Verwijzing naar rijksniveau. 

Antwoord: 

De directe invloed van de gemeente is heel beperkt. Maar 

eventuele afspraken rondom de verduurzaming van de logistiek 

zijn onderwerp van de samenwerking tussen papierindustrie, de 

provincie en gemeente Brummen in het programma Eerbeek 

Loenen 2030. De invloed die er is zit vooral in die samenwerking 

die we vastleggen in een overeenkomst. 

3 11 

act 7 

CO2 

Neutraliteit 

GL Krijgen we ook resultaten (bijv aantal adviezen in Brummen)? 

Antwoord: 

Wij zullen de raad zo spoedig mogelijk informeren over de 

resultaten tot nu toe op basis van de beschikbare informatie, naar 

verwachting in november van dit jaar. 

4 12 

act 4 

Duurzaam 

Landschap 

GL Plannen in ontwikkeling, wanneer uitvoering?  

Inventarisatie landschapselementen: Niet opgepakt?  

Wanneer gaat dit wel opgepakt en uitgevoerd worden? 

Antwoord: 

Een inventarisatie van landschapselementen is niet voorzien. Wel 

stimuleren wij in het kader van de Groene Opgave IJsselsprong en 

Waardevol Brummen initiatieven van particulieren en bedrijven 

(voornamelijk agrarische bedrijven) die landschapselementen 

willen aanleggen op hun grondeigendom.  
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5 12 

act 5 

Openbare 

Ruimte 

GL Worden alleen plannen uitgewerkt of ook uitgevoerd? 

Antwoord: 

Er komen komend plantseizoen (okt-mrt) ook enkele plannen in 

uitvoering. 

6 13 

act 5 

Ruimte voor 

Eerbeek 

GL Schoollocaties: op locatie Triangel wordt al gewerkt, daar 

afgerond?  

Is duidelijk wanneer archeologisch onderzoek is afgerond? 

Antwoord: 

Het archeologisch onderzoek op de drie voormalig schoollocaties 
is afgerond. Nu kunnen de vervolgonderzoeken en 
werkzaamheden uitgevoerd worden. 
 

7 14 

act 4 

 

14  

act 1 

act 3 

 

Economie, 

recreatie en 

toerisme 

Verkeer en 

vervoer 

GL 1) Hazenberg parkmanagement: Wanneer wordt dit wel 

opgepakt? Wordt biodiversiteit hierin meegenomen? 

2) Vermindering geluidsbelasting N348? Wat belemmert dit 

proces? Argumenten /knelpunten? 

3) Staat de fietsroute Eerbeek-Zutphen wel in het 

meerjarenplan wegen? Fietsstraat 

Antwoord: 

1) Als 70% van de kavels is verkocht en dat zal in de vorm 

van een VVE plaats gaan vinden, maar dit is aan de 

eigenaren zelf. 

2) De N348 is in beheer van Provincie Gelderland, de 

gemeente Brummen blijft wel in gesprek met de 

Provincie Gelderland om te pleiten voor een 

afwaardering (van 100 naar 80 km) van de N348.  

3) Het meerjarenplan wegbeheer voorziet in het 

onderhoud/beheer van bestaande wegen, niet in 

fundamentele reconstructies van wegen. Voor 

grootschalige reconstructies wordt een Visie 

Infrastructuur opgesteld. 

8 15 

wonen 

1 

Wonen GL Hoe verloopt dit bestuurlijk toezicht? 

Antwoord: 

Het bestuur maakt hierover afspraken met ontwikkelaars en 

particulieren conform de woonagenda. 

9 20 Wonen GL Pand Kollergang, leegstand: heeft u alternatieven bekeken? 

Antwoord: 
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Met meerdere partijen worden gesprekken gevoerd over de 

invulling van de leegstaande ruimte. 

10 22 

act 1 

Werk en 

Inkomen 

GL De doelstelling deels gehaald/niet gehaald Wel GROEN? Hoe 

moeten we dit lezen? 

Antwoord: 

Inwoners met een uitkering hebben wel een WerkFit Traject 

aangeboden gekregen, maar de prognose van het totaal aantal 

voor dit jaar zal vanwege de Coronacrisis niet gehaald gaan 

worden. Omdat het doel is `zoveel mogelijk WerkFit maken is` 

heeft het College de beoordeling `groen´ gegeven.  

11 23  

act 3 

Sport Kunst en 

Cultuur 

GL Wat moet nog afgewikkeld worden met Sportkompas? Wat heeft 

dit voor mogelijke consequenties? 

Antwoord: 

De uitvoerings- en resultaatafspraken met Stichting Sportkompas 
voor 2020 zijn gemaakt. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
actualisatie van de statuten, de huurovereenkomsten en beheer- 
en exploitatieovereenkomsten van de 
binnensportaccommodaties.  
 

12 26 Bijzondere 

bijstand 

GL Wordt onderzocht of er iets gedaan kan worden aan de enorme 

stijging kosten beschermingsbewind (=landelijk beeld)? Lijken 

woekerprijzen gevraagd te worden 

Antwoord: 

De wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening die per 

01-01-2021 ingaat biedt gemeenten een adviesrecht. We kunnen 

de rechter vanaf 01-01-2021 adviseren of deze mensen het beste 

kunnen worden geholpen door een beschermingsbewindvoerder, 

dan wel dat ze verder worden ondersteund door de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Over de aanpak en invulling van dit 

adviesrecht zullen wij u later informeren. 

13 31 HR GL Wordt er in persoonlijke ontwikkeling rekening gehouden met 

toekomstige benodigdheden werkgever: (digitale) inclusie, 

biodiversiteit in groenbeheer, informatieanalyse etc? Maar ook 

reeds eerder gemaakte afspraken als duurzaamheid als 

grondhouding (zien we nog niet terug in adviezen) 

Antwoord: 

Ja, een gedeelte van het opleidingsbudget wordt gebruikt voor het 

ontwikkelen tbv (toekomstige) organisatieontwikkelingen. Deze 

opleidingsactiviteiten worden vooral op het niveau van 
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procesteams georganiseerd. Vanuit het programma duurzaamheid 

is op dit moment geen organisatiebrede opleidingsactiviteit 

georganiseerd.  

14 31 Automatiserin

g 

GL Welke ICT investeringen worden doorgeschoven en is dat 

verantwoord? Ook gezien verplichtingen als modernisering 

elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet elektronisch publicaties en 

Wet Open Overheid 

Antwoord: 

Conform ons investerings- en afschrijvingsbeleid starten de 

afschrijvingen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin 

het actief gereed komt c.q. verworven wordt. Nu een aantal 

projecten niet geheel afgerond zijn in 2019 start de afschrijving 

niet in 2020. De investeringen schuiven deels door naar 2021 en 

de projecten worden in dat jaar afgerond. Dat is verantwoord. 

Enkele voorbeelden zijn onder andere Oracle 12, uitbreiding Citrix 

server, aanleg glasvezel Kollergang en LEEF. Een aantal projecten 

is inmiddels (oktober 2020, grotendeels) gereed. De investeringen 

die nodig zijn voor de implementatie van de genoemde wetten 

staan hier los van. 

15 5 Activiteiten 

2020 

VVD wat zijn de beïnvloedbare activiteiten 2020? Alleen Omgevingswet 

is genoemd in toelichting. 

Antwoord: 

Naast de omgevingswet bestaat dit uit de restantbudgetten over 

2019 ad € 223.000 en € 41.000 voor de invoering van de Wet 

Inburgering, zie pagina 26.  

16 9 Bestuur en 

Dienstverlenin

g 

VVD 1) onder lasten staat dat er ivm aantreden nieuwe 

wethouders de verzekeraar een nieuwe 

premieberekening voor de risicoverzekering gemaakt 

heeft. De jaarpremie stijgt hierdoor en er staat een 

bedrag van 64.000 euro. Wat is de totale jaarpremie voor 

deze risicoverzekering. En waarom wordt de premie 

verhoogd door het aantreden van nieuwe wethouders als 

het totaal aantal wethouders niet is vermeerderd?  

2) De lasten stijgen met 240.000 . De hiervoor getroffen 

voorziening is niet toereikend. Hoe hoog was de 

getroffen voorziening? 

3) Daarnaast is er een pensioenhiaat ontstaan door de 

huidige lage rekenrente en beleggingsresultaat. Is dit 

eenmalig en is dit een gevolg van de gewijzigde regeling 

in 2019? 

4) De kosten van de gemeenteraad stijgen met 72.000.De 
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kostenstijging heeft met name te maken met  de hogere 

kosten voor de accountant. Hoe hoog zijn de extra kosten 

voor de accountant? Worden hier vooraf geen tarieven 

over afgesproken? 

5) Er is ook een nieuwe fractie ontstaan. Wat zijn de extra 

kosten vanwege het afsplitsen en ontstaan van een 

nieuwe fractie? 

Antwoord: 

1) Zoals in de leeswijzerbijeenkomst is toegelicht.  

Er zijn meer wethouders waarvoor we pensioen moeten 

afdragen en de premie is verhoogd. 

2) De inzet van de voorziening bedraagt € 130.000 (zie de 

toelichting Baten op pagina 9). 

3) Hoeft niet eenmalig te zijn. Een en ander hangt vooral af 

van rente ontwikkelingen en beleggingsresultaten. Deze 

wijzigen jaarlijks. Dit kan overigens negatief maar ook 

positief zijn. 

4) Extra kosten zijn € 41.000. Dit is inclusief externe 

begeleiding bij nieuwe aanbesteding 

accountantsdiensten, wat aan de orde is 2021. Vooraf 

wordt een inschatting gemaakt van te maken kosten. 

Door o.a. uitbreiding taken accountant (door 

maatregelen overheid) ontstaan extra kosten. 

5) De extra vergoeding die een raadslid ontvangt voor het 

fractievoorzitterschap is € 72,83 per maand, verhoogd 

met het bedrag van € 10,40 voor elk lid dat de fractie telt. 

De fractievoorzitter niet meegerekend, In dit geval 

vertrekt er ook een lid uit een andere fractie waardoor 

het totale aantal raadsleden gelijk blijft. Dit geeft dus 

geen meerkosten. De meerkosten qua vergoeding 

bedragen dus € 72,83 per maand, per jaar € 873,96. 

17 14 

act 3 

Economie 

Recreatie en 

Toerisme 

VVD Er staat bij activiteit verhogen van toeristenbelasting met 25 

procent bovenop de inflatiecorrectie. Van de meeropbrengst is 25 

procent geoormerkt voor de reserve recreatie en toerisme. Er is 

een rood stoplicht en vermeld dat dit er door Corona niet van 

gekomen is. Wat is exact niet gerealiseerd? Het verhogen van de 

toeristenbelasting of de meeropbrengsten van het verhoogde deel 

aan de reserve toe te voegen? 

Antwoord: 

Hiervoor willen we o.a. gaan kijken om via Werkfit iemand enkele 

dagen per week in te kunnen zetten om daar waar noodzakelijk 

een bijdrage te leveren aan een gastvrij ontvangst in de gemeente 
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Brummen. Het proces om te kijken of we via Werkfit een 

eventuele “Gastenconcierge” kunnen aanstellen via de 

meeropbrengsten Toeristenbelasting, is tot op heden vanwege de 

corona niet gerealiseerd. Vandaar het rode stoplicht.  

18 19 Gronden en 

Landerijen 

VVD De kosten die geraamd zijn i.v.m. verkopen van snippergroen 

worden dit jaar niet gemaakt maar schuiven door naar 2022 en 

2023. Hoe zit het dan met de opbrengst van het snippergroen? 

Antwoord: 

Ook de opbrengsten schuiven door. Zie de toelichting bij Baten op 

pagina 20. 

19 20 Economie 

Recreatie en 

Toerisme 

VVD Daar staat dat vanaf 2020 een deel van de organisatiekosten van 

de adviseur toerisme en recreatie uit de reserve wordt gedekt. 

Waar werd dat voor 2020 uit gedekt? 

Antwoord: 

Voor 2020 waren deze kosten opgenomen in de personeelslasten. 

20 20 Economie 

Recreatie en 

Toerisme 

VVD Hadden we dit niet uitbesteed? 

Antwoord: 

Nee, de adviseur Toerisme en Recreatie is in dienst. 

21 ? Sociaal 

Domein 

VVD Sociaal domein: Waar is de 1,2 miljoen tekort terug te vinden, 

waar is dit verantwoord? 

Antwoord: 

In programma 3 vindt u de toelichting op de bijstellingen in het 

sociaal domein. De kostenstijgingen binnen bijzondere bijstand (€ 

125 k) jeugdzorg (€ 200 k), Wmo huishoudelijke hulp (€ 200 k), 

begeleiding (€ 600 k) en maatwerkvoorzieningen (€ 100 k) zorgen 

voor een kostenstijging van in totaal ruim € 1,2 miljoen. 

22 31 Bedrijfsvoering 

en Financiën 

VVD er staat: Lasten E 211.000 N; moet dit niet zijn E 270.000? 

Antwoord: 

De lasten in programma 4 stijgen met € 270.000 excl. 

bestemming. In verband met de daling van het aantal toeristische 

overnachtingen daalt de opbrengst van de toeristenbelasting. De 

afdracht aan de reserve, wat een last is, daalt hierdoor met 

€ 59.000.  

De totale lasten stijgen met € 211.000 (€ 270.000 -/- € 59.000). 
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23 34 Reserves VVD staat onder het kopje separate raadsbesluiten 2020 een bedrag 

van 2,107.000 en een bedrag van 8000 euro. 

Wat heeft de raad separaat besloten dat een bedrag van deze 

omvang rechtvaardigt? 

Antwoord:  

Zoals in de leeswijzerbijeenkomst is toegelicht. 

In de raadsvergadering van 18 juni 2020 is besloten om de 

jaarstukken 2019 vast te stellen en het resultaat over 2019 van 

€ 2.107.203 te onttrekken uit de algemene reserve.  

In de raadsvergadering van 25 juni 2020 is besloten om een 

budget van € 8.000 beschikbaar te stellen voor een 

landschapsbiografie en dit budget te dekken uit de reserve 

Duurzaamheid / Ligt op Groen.  

 


