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Gemeenteraad bespreekt 
gemeentelijke koers
Ook dit najaar stelt de gemeenteraad de begroting - het financieel huishoudboekje 
voor het komende jaar 2021 - vast. De gemeenteraad geeft aan de hand van 
de perspectiefnota aanwijzingen voor het opstellen van die begroting. Deze 
perspectiefnota is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders en half 
mei gepresenteerd. Het college heeft dit jaar gekozen voor een wat meer algemenere 
opzet. Een analyse hoe de gemeente er op dit moment bij staat, ook financieel gezien. 
Het is vooral een document aan de hand waarvan de gemeenteraad kan bespreken 
wat voor soort gemeente Brummen wil zijn. Raadsleden hebben de perspectiefnota de 
afgelopen weken bestudeerd en vragen gesteld aan het college. Zowel schriftelijk of 
tijdens het forum van 4 juni. Ook hebben de raadsleden reacties uit de samenleving 
verzameld. Het inhoudelijke raadsdebat begint op donderdag 18 juni om 19.00 uur. 
Later die avond verwachten we de stemming en definitieve besluitvorming. Vanwege 
het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt het online volgen via de 
website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

Op deze pagina’s leest u alvast wat de eerste reactie is van de zeven fracties op de 
perspectiefnota zoals deze nu op de vergadertafel van de gemeenteraad ligt.

Wilt u meer weten? Bezoek dan op onze website www.brummen.nl/perspectiefnota. 
Uiteraard kunt u op onze website ook terecht op de speciale pagina van de 
gemeenteraad. Heeft u concrete vragen? Neem dan contact op met de griffie via 
mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 0575 - 56 82 33.

Onze gemeente verkeert in zwaar weer. 
Tenminste, als we door blijven gaan op de 
manier waarop we dat tot nu toe hebben 
gedaan. Het moet anders, het moet beter 
en het moet scherper. En het moet samen. 
Net als bij veel gemeenten in Nederland zal 
ook Brummen keuzes moeten maken. Om 
financieel in control te komen wil het CDA 
dat de basis op orde komt. Dat betekent 
dat de gemeente niet overal meer tot in 
de details de verantwoordelijkheid draagt, 
maar los durft te laten en zich beperkt tot 
datgene wat echt noodzakelijk is. 

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten 
die zorg krijgen. Aan beide kanten van de 
keukentafel ligt de opdracht om te kijken 
hoe dat zo goed mogelijk kan en past 
binnen de beschikbare financiële kaders.

Doorbreek waar mogelijk bureaucratie, 
durf te kijken naar de intentie achter de 
regelgeving. Dat betekent ook dat wij als 
inwoners zelf onze verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Met initiatieven komen, 
die we waar kunnen maken en onszelf 
niet afhankelijk maken van overheden en 
gemeenschapsgeld.

Na de noodzakelijke verhoging van 
de OZB vorig jaar is een nieuwe extra 
lastenverhoging voor het CDA geen 
vanzelfsprekende keuze, zolang niet 
eerst duidelijk is waar we als gemeente 
voor staan. Het CDA kiest voor een 
groene gemeente met sterke, levendige 
kernen. Maar we kiezen ook voor 
realisme. We kunnen niet alles. Dat 
vraagt om moed, creativiteit, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid geven èn nemen. Alle 
zeilen moeten bij. En dat doe je nooit alleen, 
dat doe je samen.

Democratisch Brummen (DB) heeft de 
afgelopen anderhalf jaar met verbazing 
naar de ontwikkelingen van de Brummense 
politiek gekeken. Te veel op details en niet op 
hoofdlijnen gedacht,  te veel vanuit politieke 
belangen. Er was gebrek aan samenwerking, 
te weinig oog voor de mening van onze 
burgers en geen toekomstvisie. De gevolgen: 
we staan diep in het rood.

Dat is geen prettig vooruitzicht en dat 
verdient deze prachtige gemeente niet!

Het doel van DB is zo snel mogelijk koersen 
op een financieel gezond Brummen. Dit kan 
onder andere door versobering. Ambities 
moeten worden bijgesteld of we willen of 
niet. Duidelijke en pijnlijke keuzes moeten 
nu worden gemaakt en de gemeente moet 
daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

Zoals: 3 of 4 wethouders?? Een keuze!

Moeten we niet als gemeente alle ambitieuze 
plannen, denk aan centrumplan Brummen 
en nog vele andere ambities laten voor wat 
het nu is? Niet voor altijd maar wel voor dit 
moment! Een keuze!

Binnen het sociaal domein moeten we de 
noodzakelijke voorzieningen goed op orde 
hebben, maar geen projecten uitvoeren die 
ook onder de verantwoordelijkheid en inzet 
van andere organisaties kunnen worden 
gedaan. Ook een keuze!

DB vindt dat gebruik moet worden gemaakt 
van de expertise onder de bevolking en wil 
samen met u die keuzes maken! 

Samen met u willen we vechten voor het 
voortbestaan van deze prachtige unieke 
gemeente.

Tot horens, u weet ons te vinden!
Fractie DB
 

D66 wil dat de gemeente Brummen u, 
inwoners en ondernemers, blijvend solidair 
en sociaal van dienst moet kunnen zijn. 
De gemeente moet daarom Duurzaam, 
Doelmatig en Doeltreffend werken. De 
gemeente kraakt in al haar voegen, u 
leest dat ook in deze krant. Een krakende 
gemeente betekent financiële problemen. 
Die problemen zijn niet van gisteren, wel 
worden ze steeds groter. De klap die Coro-
na aan ons allemaal heeft uitgedeeld maakt 
ze nog groter.

Onderwijs, jeugd, zorg, werk en inkomen 
vindt D66 kerntaken van de gemeente. U 
heeft stevige verwachtingen over hoe de 
gemeente die kerntaken moet invullen. De 
gemeente heeft beperkte middelen om ze 
uit te kunnen voeren. D66 wil daarom dat 
er een nieuwe balans wordt gezocht tussen 

wat u mag verwachten van de gemeente 
en wat de gemeente u kan aanbieden. 

Omgeving, milieu en energie, ook daarin 
vindt D66 dat de gemeente een belangrijke 
rol heeft. D66 vindt dat hier balans gezocht 
moet worden tussen wat de gemeen-
te daarin doet en wat u, inwoners en 
ondernemers doen: Wat is de taak van de 
gemeente en waarin bent u juist sterk. 
Bij het zoeken naar nieuw evenwicht hoort 
ook bezuinigen. D66 windt daar geen 
doekjes om. Maar er is meer nodig dan 
bezuinigen. De gemeente moet financieel 
gezond zijn, het gemeentebestuur moet 
stabiel zijn, u moet de diensten krijgen die 
u nodig heeft en eigen initiatief nemen 
waar dat kan.  

Solidair en Sociaal, Duurzaam, Doelmatig 
en Doeltreffend, daar staan wij voor. D66.

Alle zeilen bijzetten

Brummen, onze toekomst!Geef Brummens toekomstperspectief 
vleugels

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2021 

 Welke raad heeft de uil van 
Jan Mankes voor ons?

Bron afbeelding Museum Belvédère Heerenveen, Jan Mankes – Steenuil op beker (1909) 



Ook al moeten we in deze tijd afstand 
houden. We willen ons binnen en buiten 
de gemeenteraad zo goed mogelijk blijven 
inzetten voor het lokaal belang: van onze 
mooie gemeente Brummen. En van onze 
samenleving. 

Brummen is een mooie gemeente, met 
goede voorzieningen  En dat moeten we zo 
zien te houden.  

Het financieel perspectief van onze 
gemeente ziet er niet zo rooskleurig uit. 
Dat heeft iedereen wel in de lokale media 
kunnen lezen. Dat komt onder meer door 
de stijgende kosten in de zorg (WMO en 
jeugdzorg), terwijl ook de maatregelen als 
gevolg van de coronapandemie heel wat 
geld kosten.

Om het gemeentelijk huishoudboekje op 
orde te maken en te houden, moet de 

gemeenteraad beslissingen nemen, die niet 
allemaal even populair zijn. Lokaal Belang 
vindt dat – als het even kan – niet ten koste 
moet gaan van onze voorzieningen. En 
ook mensen die écht zorg nodig hebben, 
moeten dat in de toekomst kunnen blijven 
houden. 

En toch… toch zullen we wat moeten doen 
om als zelfstandige gemeente ook in de 
toekomst de dingen te blijven doen die 
nodig zijn voor onze gemeente en onze 
samenleving. Dat kan alleen als we dat 
samen doen, waarbij de gemeente ook 
wel een beroep kan doen op de inwoners. 
Samen krijgen we dat voor elkaar. En samen 
houden we onze mooie gemeente leefbaar. 

De (steun)fractie van Lokaal Belang,
Martin Staal, Marius Mennink en 
Luuk Tuiten

Handen schudden of de drie welkomst-
zoenen op de wang? Voorlopig niet … 
Het Coronavirus veroorzaakt een 
gezondheidscrisis van ongekende proporties 
en tegelijkertijd een ernstige economische 
crisis waar we de gevolgen nog lange tijd 
van zullen dragen. Angst, eenzaamheid, 
ongerustheid en onzekerheid, jong en oud 
worstelen hiermee. Wanneer kunnen we weer 
“normaal” met elkaar omgaan? Wordt het 
überhaupt wel weer normaal? Ontstaat er een 
“nieuw normaal”? Hoe zal die er dan uitzien? 

De gemeente Brummen komt ten gevolge van 
de Coronacrisis voor extra uitgaven te staan.
De PvdA gaat er van uit dat het Rijk de extra 
kosten die de gemeenten hebben moeten 
maken volledig zal compenseren.

Gezondheid is onze grootste bezit
Los van de Coronacrisis zal het u als inwoner 
van onze gemeente niet zijn ontgaan, dat de 

gemeente Brummen er sowieso financieel niet 
goed voor staat. Eén van de oorzaken, die in 
de perspectiefnota wordt genoemd, zijn de 
gestegen uitgaven in het sociaal domein. 
Sinds 2015, toen het Rijk deze taken heeft 
overgedragen aan de gemeenten, is de 
vraag naar zorg enorm toegenomen, maar 
het budget is niet meegegroeid met deze 
ontwikkeling in onze samenleving. En dat zou 
wel moeten, want ons uitgangspunt immers: 
“iedereen die zorg nodig heeft, moet zorg 
krijgen!” 

Vanzelfsprekend moeten we kritisch kijken 
naar de toewijzing van zorg, maar grote 
besparingen zal dat niet opleveren. Het wordt 
daarom nog een hele puzzel om de gemeente 
weer financieel gezond te maken. Wat de 
PvdA betreft mag dat niet ten koste gaan van 
die andere gezondheid.

Fractie PvdA

Naar de mening van de VVD is de 
samenleving te lang, teveel “gepamperd” 
door de gemeente. Veel initiatieven worden 
omarmd, uitgewerkt en van financiële 
steun voorzien. Dat kan niet meer. En 
dat hoeft ook niet, want er zitten veel 
goede ideeën én energie in de Brummense 
samenleving. Het is de uitdaging die naar 
boven te halen en te stimuleren, zonder 
meteen euro’s beschikbaar te stellen. 
Daarvoor heb je minder beleidsambtenaren 
nodig, meer ‘doeners’ en ‘regelaars’. Maar 
wij willen ook:

• 1 wethouder minder
• Sluiting gemeenteloket Eerbeek en 

verkoop gebouw

• Alle vergunningen en verhuur 
sportaccommodaties kostendekkend

• Taken sociaal domein alleen indien 
wettelijk noodzakelijk

• Onderzoek naar afstoten gemeentelijke 
diensten

• Centrumplan Brummen: vaart maken 
met (particulier) bebouwen Graaf van 
Limburg Stirumplein

• Stop op loonsom gemeentelijke 
organisatie

• Geen nieuwe verhoging OZB en 
toeristenbelasting

VVD-fractie

P. Steinweg, G. Jolink, C. Wijnhoven en 

M. Meindersma

Duurzame, sociale en groene keuzes: juist nu!
Door de Coronacrisis lijken we allemaal wat 
meer te moeten overzien en wellicht ons 
leven te veranderen. De perspectiefnota staat 
dit jaar helaas vol met forse tegen vallers. Een 
erfenis waar niemand op zit te wachten. Deze 
tijd vraagt ons om creatief denken en om 
terug naar de basis: we hebben een prachtige 
groene gemeente! 

Laat het hier uitbloeien tot een verscheiden-
heid aan planten, bloemen, waar het voor 
mensen en insecten goed toeven is. Tegels 
eruit, planten erin, schapen in plaats van 
maaimachines, wandelaars en fietsers voorop 
waar toeristen en gezonde, gelukkige inwoners 
kunnen genieten van onze bijzondere 
gemeente met zijn twee kernen en uitgestrekte 
buitengebieden. Duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord: overal en altijd kan ervoor 
gekozen worden. Juist in lastige financiële 
tijden zijn duurzame keuzes  belangrijk om op 
de langere termijn de  (financiële) vruchten te 

kunnen plukken. Soms gaan kosten voor de 
baten uit.

Wat steekwoorden om tegen te gaan: 
zorgbezuiniging, verstening, vervuiling, 
vermesting, klimaatverandering, economisme. 
Hoe dan? Vergroening, verzorging, meer 
biodiversiteit, bescherming van water- en 
landschaps ontwikkeling. heroverweging van de 
uitvoering zorg en welzijn, mantelzorg ver-
sterken, bureaucratisering bestrijden. Zo dan!

Op het gebied van biodiversiteit, watervraag-
stukken en binnen het sociaal domein 
wonen in onze gemeente professionals en 
ervaringsdeskundigen. Wij roepen hen op 
hun kennis te delen. Wij zien de rol van de 
gemeente als meedenkend, meewerkend 
en voorbeeldig. We zijn klein, laten we daar 
de voordelen van inzetten. Korte lijnen van 
inwoner tot ambtenaar. Samenwerken is nog 
nooit zo belangrijk geweest. 

Ook met afstand voor het lokaal belang

Anderhalve meter samenleving, 
uw gemeente op afstand, of ….?

Van een kale kip pluk je geen veren. 
Hoe blijft Brummen een zelfstandige 
gemeente? 

COLOFON
Op deze twee speciale pagina’s leest u een eerste schriftelijke reactie van de zeven fracties in de Brummense gemeenteraad op de concept-
perspectiefnota 2021-2024. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op een speciale pagina over de perspectiefnota op onze website. 
Ook vindt u alle documenten die horen bij de besluitvorming op de speciale pagina van de gemeenteraad op www.brummen.nl/gemeenteraad. 
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