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1 15 Duurzaamheid, 

voorstel nr. 

30a/b 

GL Totale besparing € 225.000,= structureel.  

Wat is het beoordelingskader geweest waarmee is bepaald dat dit 

geen gevolgen heeft voor inwoners/bedrijven? 

Antwoord:  

Met ‘geen gevolgen’ bedoelen we dat dit geen directe gevolgen 

heeft. Het was nog niet exact bekend wat er met het budget voor 

duurzaamheid allemaal gedaan zou worden, het was meer een 

budgettaire reservering om duurzaamheidsbeleid te kunnen 

bekostigen.  

In de begroting 2019 stond een oplopende reeks van extra budget 

in de meerjarenbegroting. Gezien de ambitie om financieel gezond 

te worden stellen we nu voor om deze reeks naar beneden bij te 

stellen en in 2020 € 150.000 en vanaf 2021  € 250.000 op te nemen. 

2 16 Bijstelling 

budget zonder 

beleidscons 

GL Graag  uitleg van de twee opgesomde bullets 

Antwoord:  

Als gevraagd wordt naar de bijstelling zonder beleidsconsequenties 

op pagina 17, dan heeft dit betrekking op de volgende budgetten: 

 Besparing van € 3.500 op het legen van afvalbakken die 

wordt verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. 

Besparing van € 4.000 op het onderhoud van de 

lichtmasten 

 Als gevolg van de vervanging van lichtmasten kunnen we 

vanaf 2021 een besparing realiseren op de energielasten 

voor een bedrag van € 15.000.  

3 16 Onderhoud 

wegen, voorstel 

nr. 20 / 20a / 

20b /23a /23b 

GL Is er een risicoanalyse gemaakt op grond waarvan u dit voorstelt? 

Hoe bewaakt u de veiligheidsgrens? 

Bijlage: wat kost de herstructurering van de Voorstondensestraat? 

 

Antwoord: 

a. Nee, een risicoanalyse wordt jaarlijks gemaakt naar 

aanleiding van de weginspectie. Op basis van de 

uitkomst van de inspectie worden de benodigde 

werkzaamheden ingepland. Wij realiseren ons dat de 

totale kwaliteit achteruit gaat en er vaker 

deelreparaties uitgevoerd dienen te worden. 

b. Wij doen dit door één keer in de twee jaar de wegen 

te inspecteren. Daarnaast komen er meldingen binnen 

via het meldingssysteem en worden 

schades/afwijkingen  door eigen medewerkers 

gemeld. Op basis van deze info kunnen we handelend 
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optreden en risico’s beperken. 

c. De Voorstondensestraat is onderdeel van de 

herstructurering van de schoolfietsroute Eerbeek-

Zutphen (van de Korenmolen tot N345 Reuvershoeve). 

De herinrichtingskosten van deze route bedragen circa 

€ 520.000. De mogelijke subsidie van de provincie 

bedraagt hierin circa € 480.000.  

4 17 Bijstelling 

budget zonder 

beleidscons 

GL Spookvoorstel??? Graag uitleg 

Antwoord:  

Zie het antwoord op vraag 2. 

5 18 GREX, voorstel 

nr. 25 

GL Waarop is deze bijstelling gebaseerd? Is het plus of min? Aangezien 

de gemeente grond wil verkopen verwachten we dat het negatief is, 

klopt dot? 

Antwoord:  

De genoemde bedragen worden in mindering gebracht op de 

begroting. Er vanuit gaande dat eind 2019 de grex voor Centrum 

Brummen wordt vastgesteld, worden alle kosten en opbrengsten 

voor centrum Brummen in de grex ondergebracht. De hier 

genoemde bedragen drukken dan niet meer op de gemeentelijke 

begroting. De verkoop van gronden staat los van deze bedragen, 

deze zijn in de grex opgenomen.  

6 19 Ondern.panel, 

voorstel nr. 31 

GL Bent u al gestart? 

Antwoord:  

Het besluit om te starten met het ondernemerspanel dateert van 

februari 2019 maar tot dusver zijn er nog geen acties ondernomen 

om tot uitvoering / start over te gaan vanwege het 

bezuinigingsvoorstel in het kader van Financieel gezond. 

7 18 Omgevingswet, 

voorstel nr. 20 

GL Waarop baseert het college de verwachting hierop te kunnen 

besparen (want wettelijke verplichting)? 

Antwoord:  

Het is een keuze met welk ambitieniveau we ons voorbereiden op 

de nieuwe wetgeving. Aanvankelijk hadden we een oplopende reeks 

in de meerjarenbegroting van € 125.000 naar € 150.000. Gezien de 

ambitie om financieel gezond te worden stellen we nu voor om 

jaarlijks 100.000,- beschikbaar te stellen. Hier houden we rekening 

mee in het plan van aanpak / invoeringsvoorstel. 

8 21 snippergroen, 

voorstel nr. 24 

GL Heeft u BOA capaciteit ingecalculeerd? 

Op basis waarvan heeft u de inkomsten geschat op €200 k? 
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Antwoord: 

Ja, de ambtelijke capaciteit waaronder BOA etcetera is 

ingecalculeerd. De inschatting van de opbrengsten is gedaan op 

basis van een eerste globale inventarisatie van oneigenlijk 

grondgebruik. Hierop is een behoudende raming gemaakt van 

mogelijke opbrengsten van de verkoop van een deel van deze 

gronden (50%) aan de huidige gebruiker. Uitgangspunt voor de 

opbrengsten raming is de nota grondbeleid en de grondprijzenbrief 

2019. De inkomst is de saldering van de opbrengsten uit de verkoop 

en de ambtelijke kosten. 

Vanwege de voorbereiding de opstart van het verkooptraject en 

eventuele juridische- en handhavingszaken in het eerste jaar zullen 

in dat jaar de ambtelijke kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten. 

In het tweede jaar wordt in geschat dat deze kosten lager zullen zijn 

dan de geraamde opbrengsten.  

9 27 Schuldhv, 

voorstel nr. 33 

GL Werkt nieuwe aanbieder voor een lager tarief? 

Antwoord: 

De nieuwe uitvoerder werkt inderdaad voor lagere tarieven. 

10 28 Jeugd hv, 

voorstel nr. 41 

GL Op basis waarvan heeft u deze inschatting gemaakt? 

Antwoord: 

De inschatting is niet onderbouwd, nader onderzoek moet uitwijzen 

of het bedrag haalbaar is. 

11 29 Spreekuur, 

voorstel nr. 35 

GL Hoe is dit bedrag van €15000 opgebouwd? Maw waar betalen we 

nu die € 15000 voor? 

Antwoord: 

Voor de huur van ruimtes binnen Stichting Welzijn Brummen  

12 30 Pool, voorstel 

nr. 36 / 37 

GL Op basis waarvan maakt u deze financiële inschatting 

Antwoord: 

Op basis van het aantal verstrekte handbewogen rolstoelen voor 

incidenteel kortdurend gebruik (130) en aantal verstrekte 

scootmobielen.(88).  

Het niet meer indiceren voor maatwerkvoorziening rolstoel 

incidenteel kortdurend gebruik en daarvoor in de plaats een 

rolstoelpool bespaart € 34.000. Daarnaast gaan we er vanuit dat er 

door de scootmobielpool 15 scootmobielen minder worden 

verstrekt wat een financieel voordeel oplevert van € 35.000. 

13 30 Aanp. 

Beleidsregels 

GL Graag uitleg welke aanpassingen u voor ogen staan 

Antwoord: 
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av en WMO, 

voorstel nr. 38 

Is afhankelijk van de resultaten van onderzoek naar de 

mogelijkheden. De uitkomsten en scenario’s daarvan zijn medio 

oktober 2019 bekend. De onderzoeken richten zich op de 

onderdelen uitvoeringsrichtlijnen, Hulp bij het huishouden en 

persoonsgebonden budgetten. 

14 31 LL vervoer, 

voorstel nr. 40 

GL Verordening standaard? Is maatwerk overwogen? 

Antwoord: 

Nee, uitgangspunt is dat kinderen van 10 en 11 jaar die geen 

handicap of beperking hebben en naar het (speciaal) 

(basis)onderwijs gaan binnen een afstand van 10 km voortaan gaan 

fietsen en geen kilometervergoeding of taxivervoer meer 

ontvangen. De nieuwe verordening zal later aan de raad worden 

voorgelegd. 

15 37 Toer.belasting, 

voorstel nr. 71 

GL Waarop baseert u de verwachting voor inwoners? 

Antwoord: 

Het betreft een theoretisch risico voor de toerismebranche. Voor 

inwoners zal een (mogelijk) minder aantal overnachtingen geen 

effect hebben. Bij toeristenbelasting gaat het om overnachtingen 

van personen niet woonachtig in onze gemeente.   

16 20 Reclame, 

voorstel nr. 21 

GL Meer reclame: beperkt zich dit tot abri’s? 

Antwoord: 

Ja 

17 5 ICT, voorstel nr. 

34 

GL In de Burap (p38) komt ook al geld voor voor uitbreiding ivm met 

Werkfit. Graag uitleg. 

Antwoord: 

Dit betreft structurele doorwerking van de budgetten zoals in de 1
e
 

bestuursrapportage is opgenomen. 

18 7 Autonome 

ontwikkelingen 

 

CDA Bij de autonome ontwikkelingen worden de verhogingen van de 

raadsleden genoemd als een negatieve autonome ontwikkeling. 

Maar het is toch zo dat de verhoging van 2018 met terugwerkende 

kracht betaald is door het ministerie vanuit de extra 10 miljoen in 

2018. En dat de structurele verhoging vanaf 2019 gecompenseerd 

vanuit het Gemeentefonds, omdat daar ruimte voor is gevonden? 

Waarom wordt er dan gesproken over een negatieve ontwikkeling? 

Er is toch sprake van een compensatie door de overheid? 

Antwoord: 
Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat kleine gemeenten tot 24.000 

inwoners vanaf 2019 structureel worden gecompenseerd voor de 
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verhoging van de raadsvergoeding.  

Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2020 was deze 

compensatie niet bekend en kon er geen rekening mee gehouden 

worden. 

 
19 33/

35 

Onderwijs en 

kinderopvang 

CDA a. In schema klopt nummer 44 niet. Moet zijn nummer 11.  

b. Klopt het dat er kinderen (ongeacht leeftijd) zijn die geen 

handicap of beperking hebben waarvoor ouders een 

reiskostenvergoeding ontvangen voor het vervoer naar 

(voortgezet) speciaal (basis)onderwijs? Op basis van welke 

regeling vindt dit plaats? En om hoeveel kinderen/gezinnen 

gaat dit? 

 
Antwoord: 

a. Klopt, in de tabel op pag. 31 moet voorstel nr. 44 voorstel 

nr. 11 zijn. 

b. Ja, dat klopt, ouders kunnen volgens de wetgeving ook een 

vergoeding ontvangen voor het bezoeken van een school, 

die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een 

andere school van dezelfde onderwijssoort. Om hiervoor in 

aanmerking te komen moeten ouders schriftelijk verklaren 

dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar 

onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van 

alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is 

aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen. Het 

aantal kinderen/gezinnen die om deze reden een beroep 

doen op deze regeling is nu niet bekend en niet na te gaan. 

20 39 Automatisering 

en 

informatisering 

CDA In hoeverre passen de investeringen in ICT die genoemd worden 

binnen de uitvoeringsplannen en projecten van de iVisie gemeente 

Brummen 2020? Welke concrete uitvoeringsplannen/-projecten zijn 

dit?  

Antwoord: 

De investeringen in onder andere zaakgericht werken en het 

vergunningenprogramma LEEF passen binnen de 

uitvoeringsplannen en projecten van de I-Visie. Door investeringen 

in het zaaksysteem Decos Join en in LEEF wordt het werk verder 

geautomatiseerd. Het gaat concreet om het zaaksysteem Decos Join 

dat in de plaats is gekomen van Corsa DMS en het programma LEEF. 

De sturing op effectieve afhandeling van informatie(stromen), 

klantcontacten en bijvoorbeeld aanvragen om 

omgevingsvergunningen wordt hiermee versterkt. 

21 5 Er valt echt wat 

te kiezen. 

D66 Onder het kopje ‘’2. Er valt echt wat te kiezen’’ beschrijft u dat de 

perspectiefnota niet aan de kaders voldoet. Daarnaast wordt 

aangegeven wanneer de raad een perspectiefnota wenst die aan de 
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vastgestelde financiële kaders voldoet, we in 2020 financieel gezond 

zijn. Betekend dit het volgende: Wanneer we ‘onze’ ambities 

loslaten, zullen we in 2020 financieel gezond zijn? 

Antwoord: 

Ja. Op pagina 8 vindt u de toevoegingen aan de algemene reserve 

ten opzichte van de streefbedragen volgens de financiële kaders. Als 

uw raad in 2020 wil voldoen aan het streven om € 950.000 toe te 

voegen aan de algemene reserve, dan is hiervoor € 636.000 nodig.  

In de Perspectiefnota ramen we voor 2020 per saldo € 658.000 

extra budget voor de ambities Duurzaamheid, Ruimte voor Eerbeek, 

Omgevingswet, onderhoudsbudget openbare ruimte en groot 

onderhoud wegbeheer. Dus als u deze ambities loslaat, dan voldoet 

u in 2020 aan de kaders van Financieel Gezond. 

 

22 5 De ambities in 

balans. 

D66 Heeft het college de gedachten/wens de ambities bij te sturen en/of 

te wijzigen? 

Antwoord: 

Nee, het college heeft niet de wens om de ambities te wijzigen, 

maar stellen we wel voor om de budgetten voor deze ambities bij te 

stellen. Dit doen we als gevolg van onze financiële ambities. Het 

effect hiervan is dat het tempo waarin wordt gewerkt aan de 

ambities wat lager wordt dan aanvankelijk beoogd.  

Zie bijvoorbeeld voorstel 30a en 30b waarmee de budgetten voor 

Duurzaamheid minder stijgen dan in de begroting 2019 was 

voorzien. 

Het is nu aan de raad om deze voorstellen te beoordelen, eventueel 

te wijzigen, en al dan niet geamendeerd vast te stellen, zodat wij 

deze kunnen verwerken in de concept-begroting. 

23 5 Verschil tussen 

coalitieakkoord 

en de 

perspectiefnota 

Sociaal Domein. 

D66 In het coalitieakkoord zijn vier doelstellingen geformuleerd. Kan het 

college aangeven wat de reden is geweest waarom er aan de tekst 

één specifieke doelstelling is toegevoegd, terwijl dit niet in het 

akkoord opgenomen is? 

Antwoord: 

In het bestuursprogramma staat boven de vier speerpunten ‘dat de 

reserve sociaal domein vanaf 2020 is uitgeput en dat de middelen 

die het rijk beschikbaar stelt verder teruglopen. … Toch is het onze 

ambitie om inwoners betere zorg te bieden.’   

Deze tekst hebben we nu verwoord als vijfde speerpunt: Betere 

zorg met minder middelen 

24 5 Centrumplan D66 Kan het college een overzicht aanbieden van de verwachte baten 

van de (eventueel) te verkopen percelen en kan daarnaast 
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Brummen. aangegeven worden hoe realistisch is het dat die baten ook 

daadwerkelijk gerealiseerd worden. 

Antwoord: 

Het resultaat van de ontwikkeling van de voormalige schoollocaties 

Krullevaar en Oecumenische school is € 411.283 positief op 

startwaarde 01-01-2019. De opbrengsten van de andere locaties zijn 

nog nader te bepalen en afhankelijk van het programma woningen, 

dat wordt mede bepaald in de Woonagenda.  

25 7 Het opvangen 

van risico’s 

binnen het 

Sociaal Domein. 

D66 Er wordt aangegeven dat de te verwachten risico’s (sociaal domein) 

worden opgevangen door de weerstandsvermogen. Kunt u dit 

nader toelichten? 

Antwoord: 

Op basis van de risico-inventarisatie 2019 is inzicht gegeven in de 

risico’s die we verwachten en die we financieel nog niet hebben 

kunnen vertalen in de 1
e
 burap en Perspectiefnota. Uitgangspunt 

voor de hoogte van het weerstandsvermogen in de Perspectiefnota 

zijn dan ook de risico’s binnen het sociaal domein die we benoemd 

hebben in de risico-inventarisatie. 

26 7 Baten versus 

lasten. 

D66 U geeft aan dat er autonome ontwikkelingen zijn op het gebied 

lasten. Wat zijn de autonome ontwikkelingen m.b.t. de baten? 

Antwoord: 

Bij de autonome ontwikkelingen hebben we het naast hogere 

uitgaven ook over minder inkomsten (baten). Een voorbeeld hiervan 

is de verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. 

27 7 Nieuw beleid. D66 Onder het kopje ‘’Nieuw beleid 2020-2023’’wordt voorgesteld om 

budgetten te verhogen. Kunt u aangeven wat deze verhoging 

oplevert, wat gaat u met het budget doen en wat is hierin u 

ambitie? 

Antwoord: 

Eerbeek – Loenen 2030: 

De extra middelen worden in de eerste jaren gebruikt als 

procesgeld. Er wordt capaciteit ingezet om in de diverse projecten 

binnen de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030 volwaardig te 

kunnen participeren. 

Daarnaast vragen de projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030 ook 

een forse investering vanuit de gemeente Brummen om 

daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan. Inzet daarbij is 

dat de provincie Gelderland ook naar vermogen gaat bijdragen. 

POH-Jeugd:  
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Budget wordt gebruikt voor inzet 24 uur POH-Jeugd bij de 

huisartsen in de gemeente Brummen. De ambitie is betere zorg met 

minder middelen. We verwachten dat deze 

verhoging/investering  in de komende jaren een besparing uitgaven 

jeugdhulp oplevert door meer inzet van lichtere vormen van zorg. 

28 8 Risico-

inventarisatie  

D66 Wat beschouwt u als voldoende algemene reserve op dit moment? 

Antwoord: 

Op basis van de risico-inventarisatie 2019  is een algemene reserve 

van € 2.802.000 nodig. Op basis van de concept-jaarrekening 2018 

en 1
e
 bestuursrapportage 2019 bedraagt de algemene reserve per 

einde 2019 € 3.207.000. Dit is voldoende om de geïnventariseerde 

risico’s op te vangen. 

29 11 Bezuiniging 

m.b.t. het 

inwonerspanel. 

D66 Op pagina 11 stelt het college een bezuiniging voor ten aanzien van 

het inwonerspanel (structureel). Betekent deze bezuiniging dat 

wanneer dit voorstel wordt aangenomen dat de raad niet meer 

gebruik kan maken van het inwonerspanel? 

Antwoord: 

De raad maakt via het college gebruik van het inwonerpanel. De 

raad kan nu en in de toekomst via een motie thema’s aandragen. 

Met het beschikbare budget kunnen de onderhoudskosten worden 

betaald en 1 of 2 reguliere (dienstverlenings) onderzoeken per jaar. 

Lijn is dat specifieke onderzoeken uit projectbudget wordt 

bekostigd. Wanneer de voorgestelde bezuiniging wordt 

doorgevoerd, is er naast het noodzakelijke onderhoud aan het panel 

nog ruimte voor 1 ‘vrij’ onderzoek. Dit betekent dat alle overige 

onderzoeken uit project- of programmabudget bekostigd moet 

worden. Overigens is het voor een adequaat functioneren van een 

panel wenselijk dat er op jaarbasis zeker 2, maar liefst 3 of 4 

onderzoeken plaatsvinden.  

30 12 Bezuiniging ten 

aanzien van 

OVIJ. 

D66 Op pagina 12 stelt het college een bezuiniging voor ten aanzien van 

de OVIJ. Wat is de ingeschatte kosten te maken door het ambtelijk 

apparaat i.v.m. de onzorgvuldige besluitvorming door bezuinigen 

van reguliere bezuiniging op de OVIJ? 

Antwoord: 

Door een bezuiniging op de reguliere ondersteuning door de OVIJ 

op het gebied van specialistische milieuadvisering ter ondersteuning 

van projecten zoals Lelystad Airport en het Goederenvervoer, 

ontstaat de kans dat de gemeente Brummen ‘de boot’ gaat missen 

om zijn eigen belangen zowel landelijk als regionaal goed te borgen. 

Een inschatting kan op voorhand niet gegeven worden. Dat is 
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afhankelijk van de uitkomsten daarvan. 

31 15 Geen Risico’s. D66 Zijn er in de perspectiefnota nog meer posten waar niet op wordt 

bezuinigd, maar indien er wel op bezuinigd zou worden er geen 

gevolgen voor inwoners/bedrijven? Zo ja, graag een overzicht. 

Antwoord: 

De mogelijkheden zijn gepresenteerd in de notitie “Mogelijkheden 

om te komen tot de kaders van Financieel gezond Brummen”. Bij de 

mogelijkheden, 55, 57, 58, 62, 63, 75, 78, 92 en 98 zijn er geen 

directe gevolgen voor inwoners / bedrijven / organisaties binnen de 

gemeente. 

32 16 Verbeterslag 

duurzaam 

landschap en 

biodiversiteit.  

D66 U geeft aan een verbeterslag te willen maken ten aanzien van 

duurzaam landschap en biodiversiteit. Hoe verhoudt zich dit tot de 

voorgestelde bezuinigingen? 

Antwoord: 

Wij zien kansen om het landschap te versterken en de biodiversiteit 

te verbeteren door samen te werken met onze inwoners en de 

overige gebiedsbeheerders in onze gemeente. Veel van de 

werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met behulp van 

subsidies of gelden van derden (bijvoorbeeld WaardeVol Brummen, 

Landschapscontract en Ruimte voor de rivier). Wij spelen daarbij 

ook in op particuliere initiatieven en proberen met participatie 

zaken geregeld te krijgen. Daarnaast kijken wij of wij geplande 

onderhoudswerkzaamheden anders kunnen uitvoeren zodat er een 

grotere bijdrage aan de biodiversiteit kan plaats vinden (binnen 

bestaand budget) 

33 21 Budget 

Omgevingswet. 

D66 Biedt het wettelijk kader van de Omgevingswet ruimte aan de 

gemeente Brummen om niet goed en/ of tijdig voorbereid te zijn 

voor de nieuwe werkwijze die de omgevingswet met zich 

meebrengt? 

Antwoord: 
De Omgevingswet kent overgangsregelingen, waardoor ook in de 

jaren na 2021 instrumenten kunnen worden aangepast aan de 

nieuwe wetgeving.  

34 28 Bezuinigingsvoo

rstel nummer 

41. 

D66 

 

U geeft aan dat de voorgestelde maatregelen effect kunnen hebben 

op inwoners en zorg-ondersteuners. Kunt u aangeven aan wat voor 

effecten u denkt? 

Antwoord: 
Hiervoor is eerst nader onderzoek nodig, afhankelijk van de 

uitkomsten van het onderzoeken de maatregelen en acties waar 

vervolgens toe besloten wordt. Bijvoorbeeld het meer inzetten van 
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lichtere vormen van zorg. 

35 29 Bezuinigingsvoo

rstel nummer 

34. 

D66 Kan het college aangeven wat deze bezuinig voor gevolg heeft op de 

lange termijn? 

Antwoord: 
Logopedische screening is preventief.  Risico van stoppen is dat  

spraak- en taalstoornissen niet vroegtijdig  worden gesignaleerd. 

Hierdoor is later inzet van zwaardere hulp en stijgen de uitgaven. 

 

36  Geen 

consequenties. 

D66 Kunt u een overzicht geven van alle bezuinigen die geen gevolgen 

consequenties hebben? Wat is dan te totaalsom hiervan. Wat is de 

impact hiervan op de ambtelijk organisatie en/of het college? Hoe 

snel zijn deze bezuinigen te realiseren? 

Antwoord: 
Hieronder vindt u het overzicht van de opgenomen bijstellingen 

zonder beleidsconsequenties in de Perspectiefnota met datum van 

ingang: 

 

Deze bijstellingen hebben geen  impact op de ambtelijke organisatie 

e/o college. Bijstelling van budgetten met betrekking tot de 

ambtelijke organisatie worden ingezet om invulling te geven aan de 

taakstelling op bedrijfsvoering. 

37  Genereren van 

inkomsten. 

D66 Welke mogelijkheden ziet het college om meer inkomsten te 

genereren. En welke investeringen zijn hiervoor nodig? 

Antwoord: 
Een gemeente heeft in elk geval de volgende mogelijkheden om 

inkomsten te genereren: 

1. Instellen of verhogen van lokale belastingen  

2. Verkopen van bezit (vastgoed, aandelen, gronden) 

3. Tarieven meer kostendekkend maken (huur, leges) 

 

In zijn algemeenheid is niet aan te geven welke investeringen nodig 
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zijn, een voorbeeld is voorstel 24 op pagina 21. (Verkoop 

snippergroen en aanpak oneigenlijk grondgebruik). Dit voorstel 

vergt een investering van € 100.000 en levert naar verwachting 

€ 200.000 op, dus een netto incidentele bate van € 100.000.  

 

38 35 Onderwijs en 

kinderopvang. 

D66 Op pagina 35 onder het kopje ‘’Onderwijs en Kinderopvang’’ wordt 

een bezuiniging voorgesteld. Waarom is dit punt niet toegevoegd 

aan het onderdeel; Wat stellen we voor om financieel gezond te 

worden? 

Antwoord: 
Het bedrag genoemd op pagina 35 is de optelsom van de 

voorstellen 11 (zie vraag / antwoord 19a) en 40 zoals opgenomen 

onder “Wat stellen we voor om financieel gezond te worden?” op 

pagina 31. 

39 35 POH D66 Het college stelt voor om in 2020 te investeren in een POH. Welk 

resultaat staat hier tegenover? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 27 

40  Efficiënt 

werken. 

D66 Ziet u mogelijke kostenbesparingen door betere samenwerking 
tussen ambtelijk apparaat, college en raad?  
Of tussen ambtelijke afdelingen, zoals bijv. tussen rioolonderhoud 
en wegenonderhoud? 
 
Antwoord: 
Kostenbesparingen door betere samenwerking tussen ambtelijke 
organisatie, college en raad zijn niet te becijferen. Een goed 
functionerende democratie kost geld en mag wat waard zijn. 
Daarbij kan het geen kwaad om ons als gemeentebestuur (u als raad 
en wij als college) bij het uiten van wensen ons af te vragen of we 
daar echt ambtelijke capaciteit op willen inzetten. Als we meer 
uitgaan van vertrouwen, meer focussen op onze prioriteiten en 
ieder vanuit zijn eigen rol constructief bijdraagt aan onze 
gezamenlijke doelen, dan leidt dit niet tot een besparing die we nu 
al kunnen becijferen, maar het leidt wel tot een effectievere en 
efficiëntere lokale overheid en dus krijgen inwoners dan meer waar 
voor hun geld. 
Ambtelijke samenwerking vindt plaats en stimuleren we continu. 
Daar zien we geen aanvullende kostenbesparingen.  
 

41 5 
en 
26 

Sociaal Domein PvdA Uitgangspunt in het sociale domein is, dat we zorgen dat iedereen 
de zorg krijgt die nodig is; hoe kunnen we vaststellen dat dat ook 
gebeurt? 
 
Antwoord: 
In de opdrachtverlening aan het Team Voor Elkaar (TVE) is bepaald 

dat op basis van het leefringenmodel samen met iedere inwoner 
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onderzocht wordt welke zorg en ondersteuning nodig en passend is.  

Objectief vaststellen dat iedereen die zorg krijgt die nodig is, is niet 

mogelijk. Een indicator is wel het jaarlijks 

klanttevredenheidsonderzoek wat wordt uitgevoerd. Een van de 

vragen die gesteld wordt is of inwoners van mening zijn dat ze de 

juiste en passende zorg en ondersteuning van het TVE hebben 

gekregen.   

42 7 Autonome 
ontwikkelingen 

PvdA Welke risico’s zijn neerwaarts bijgesteld? 
 
Antwoord: 
In het overzicht Risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling 
weerstandsreserve 2019” (D302966) die als niet openbaar stuk in te 
zien is, kunt u zien welke risico’s neerwaarts zijn bijgesteld maar ook 
welke risico’s verhoogd of nieuw zijn ten opzichte van 2018. 
  

43 11 Programma 1 PvdA Het voorstel is om op de vriendschapsbanden € 2.000 vanaf 2020 te 
besparen en vanaf 2021 € 4.000. Betekent dit dat vanaf 2021 totaal 
€ 6.000 wordt bespaard? 
 
Antwoord: 
Ja, dat klopt. 

44 16 Programma 2  PvdA Afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd in het onderhoud van 
openbare ruimte. En dat heeft, zo wordt vermeld, geleid tot 
ongewenst beheersituaties. Welke situaties betreft het? 
 
Antwoord: 
Hiervoor verwijzen wij naar het document dat ter informatie is 

meegestuurd bij de Perspectiefnota 2020-2023: Uitvoeringsagenda 

openbare ruimte. Hierin staat uitgebreid beschreven waar de 

problemen liggen. 

45 25 Programma 2 PvdA Welke kosten moeten er gemaakt worden om de inkomsten uit de 
verkoop van het snippergroen binnen te halen? 
 
Antwoord: 
De kosten die gemaakt moeten worden bedragen € 100.000. De 
bruto-opbrengst bedraagt € 200.000. Per saldo dus een netto-
resultaat van € 100.000 verdeeld over 2 jaar (2020 en 2021). 

46 26 
e.v. 

Programma 3  PvdA Welke ruimte is aanwezig voor innovatieve initiatieven? 
 
Antwoord: 
Zoals toegezegd door het college aan de raad is een Regeling 

Innovatiesubsidie in voorbereiding.  

47 27 Nr 32 PvdA Versmalling van de regeling; om welke regeling gaat het?  
 
Antwoord: 
Het gaat om bijzondere bijstand. Versmalling houdt in dit verband in 
dat de eisen om hiervoor in aanmerking te komen verzwaard 
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worden en/of de hoogte van nu maximale toekenningsbedragen 
naar beneden worden bijgesteld. 

48 30 Nr 67a PvdA Wanneer vinden de gesprekken met de bibliotheek plaats? 
 
Antwoord: 
Samen met de SWB en de bibliotheek zullen de wethouders 
Wartena en Pierik het komende half jaar gesprekken voeren hoe de 
bezuiniging van € 100.000 in 2021 gerealiseerd wordt. Indien nodig 
neemt de gemeente hierin de regie.  
 

49 39 Programma 4 
Uitbreiding 
wagenpark 
 

PvdA Waarom is het wagenpark uitgebreid? 
 
Antwoord: 
Dit heeft te maken met de indiensttreding van SW-medewerkers 
per 1 januari 2019.  Hiervoor is het wagenpark uitgebreid met 3 
elektrische auto’s voor werkzaamheden in de openbare ruimte. 

 

 


