Op weg naar de begroting 2021
Wethouder Ine van Burgsteden heeft het concept voor een nieuwe
programmabegroting (het financieel huishoudboekje van de
gemeente) overhandigd aan de gemeenteraad. Het was de nestor van
de raad, Mame Douma, die het eerste exemplaar ontving. Dit deed hij
samen met het jongste lid van de gemeenteraad, Merijn van As.

Wethouder Ine van Burgsteden (rechts op de foto) reikt de concept-programmabegroting uit aan de raadsleden Mame Douma (links) en Merijn van As (midden).

Van Burgsteden wenste de raadsleden bij de overhandiging bestuurlijke
moed toe. “De gemeente Brummen zit op dit moment in een financieel
lastige situatie. In de begroting heeft het college een voorstel gedaan
om toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente.”
Het D66-raadslid Van As is zich bewust van de situatie waarin de
gemeente zit. “In een onzekere tijd, is keuzes maken die impact
hebben op de toekomst moeilijk. Laten we positief-realistisch blijven
kijken naar wat op ons pad komt en samen vooruitkijken’’, aldus Van
As. Democratisch Brummen raadslid Douma keek tijdens de overhan
diging van de conceptbegroting in de kist met gemeenterekeningen
die voor het fotomoment symbolisch voor het gemeentehuis was
geplaatst. “Ik heb gezien dat de bodem ervan in zicht is. Maar dat is
ook een mooie gelegenheid voor betrokken inwoners om mee te
denken hoe we met elkaar de kist weer kunnen vullen.”

Sluitende gemeentebegroting voor 2021, (nog) niet meerjarig

College adviseert gemeenteraad: breng de basis op orde
We willen de basis op orde brengen en toegroeien naar
een vitale en financieel gezonde gemeente. Met die
boodschap hebben burgemeester en wethouders
woensdag 23 september de concept-programma
begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. “De
gemeente Brummen heeft het financieel moeilijk, vooral
ook omdat de kosten van het sociaal domein blijven
stijgen,” licht wethouder Financiën Ine van Burgsteden
toe. “Die stijgende kosten moeten we opvangen. Daarnaast hebben we te weinig reserves, dus we moeten ook
gaan sparen. Tel daarbij op dat we extra kosten maken
om de basistaken op orde te brengen en dat we als
kleine gemeente de komende jaren minder geld krijgen
uit het gemeentefonds. Dan is duidelijk waar de schoen
wringt.”
Het college vindt het belangrijk dat de voorzieningen in onze
gemeente in stand blijven. Denk aan het behoud van het
zwembad en de bibliotheek. ”We moeten daarom de tijd
nemen om weer als gemeente robuust te worden. Maar dat
betekent ook dat we niet ontkomen aan een verhoging van de
Onroerend zaak belasting (Ozb). En zelfs met een verhoging is
de meerjarenbegroting niet sluitend.”

Basis op orde
Inwoners verwachten, terecht, van de gemeente dat de
basistaken goed worden uitgevoerd. Volgens Van Burgsteden
gaat het dan bijvoorbeeld om het wegenonderhoud,
groenvoorziening, onderwijshuisvesting, het sociale domein,
organisatiekosten, omgevingswet en de gemeentelijke
financiën. “Als deze basis niet op orde is, ontstaan er diverse
problemen. Dus we kiezen er als college voor om ons volop in
te zetten om op allerlei terreinen de basis op orde te brengen.
Dit kost geld, leidt tot bezuinigingen en een lastenverhoging.”
In 2021 maakt het college een herstelplan om toe te groeien
naar een financieel gezonde situatie. Als de Brummense
gemeenteraad de keuzes van het college volgt, dan is de
verwachting dat de provincie preventief toezicht zal toepassen.
Dit is aan de orde als een gemeente de begroting niet
structureel en reëel sluitend heeft of binnen vier jaar sluitend
krijgt. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor haar
financiën. Voor extra uitgaven die niet begroot zijn, is in een
dergelijke situatie toestemming van de provincie nodig.

Inzicht in sociaal domein
De kostenstijging binnen het sociaal domein heeft grote
gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Dit is
reden geweest om het bureau Berenschot een scan uit te laten
voeren. De bevindingen hiervan heeft het college nog niet
verwerkt in de conceptbegroting. “Zorgvuldige besluitvorming
over de aanbevelingen kost nu eenmaal tijd. Het college heeft
er vertrouwen in dat we met de inzichten die de scan gaat
bieden, er toegewerkt wordt naar een begroting die structureel
en reëel in evenwicht is. Realistisch begroten is daarbij cruciaal.
De mogelijke besparingen in het sociaal domein worden dan
ook onderdeel van het financieel herstelplan,” aldus wethouder
Van Burgsteden.

Gemeenteraad aan zet
Het is de gemeenteraad die zich op donderdag 29 oktober gaat
uitspreken over de begroting voor volgend jaar. Van Burg
steden: “We moeten samen ervoor zorgen, schouder aan
schouder, dat we deze lastige periode doorkomen en weer
meer robuust worden. Maar de 19 raadsleden maken de
uiteindelijke keuzes.”

De gemeenteraad beslist
Een programmabegroting is het financiële huishoud
boekje van de gemeente Brummen. In de begroting
staat voor welke activiteiten en doelstellingen de
gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de
gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente
om de begroting vast te stellen. Om iedereen de
gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken,
vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfspre
kend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid
om de leden van het college vragen te stellen. Vervol
gens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 29
oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering
begint die dag al om 15.00 uur en is eveneens digitaal
voor iedereen te volgen. Wederom via de gemeentelijke
website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.
Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die
avond de programmabegroting, al dan niet gewijzigd,
vast.

Meer weten? Bezoek brummen.nl
Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de concept
begroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad. Op
een speciale pagina op onze website www.brummen.nl vindt u
veel (achtergrond)informatie over de programmabegroting en de
wijze waarop het politieke debat en de besluitvorming gaat
plaatsvinden.
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Praat mee over de programmabegroting
Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de conceptbegroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad.
Een uitgelezen kans daarvoor is het speciale begrotingsforum om donderdagavond 8 oktober. Vanwege de maatregelen die
gelden in de strijd tegen het coronavirus, kan iedereen de raadsvergadering live volgen via de gemeentelijke website en het
televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. De vergadering vindt overigens plaats in Plein Vijf, maar is
niet toegankelijk voor belangstellenden. Dit om de RIVM-richtlijnen te kunnen waarborgen.
Wilt u de raadsleden tijdens het forum uw inspraakreactie over de programmabegroting laten weten? Of over de tweede
bestuursrapportage over 2020, een onderwerp dat eveneens op de agenda van het begrotingsforum staat? Dat kan.
Geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier, mevrouw Diede Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl
en telefoonnummer (06) 40 81 47 28.

