Inleiding
Duurzaam samenleven in Brummen is de kern van het coalitieakkoord “sociaal, duurzaam en toekomstbestendig 2019-2022”. Dit akkoord bouwt voort op het vorige akkoord (2018-2022), waarbij het goede
behouden blijft en nieuwe inzichten zijn toegevoegd. Daarnaast zijn accenten ingebracht, zodat het akkoord een zo breed mogelijk draagvlak heeft. We werken voor Brummen met duurzaamheid als grondhouding.
Een belangrijk uitgangspunt is om de gemeente te besturen met de blik op de toekomst. Of we dat nu
bestendig/sterk bestuur of rentmeesterschap noemen of dat we spreken van duurzaam beleid of een
generatietoets. We vinden elkaar in de wens om lange-termijn politiek te bedrijven.
Dit akkoord gaat vooral in op de volgende prioriteiten:
- Duurzaamheid
- Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030
- Centrumplan Brummen
- Sociaal Domein
- Financieel gezond
Het bestaande beleid dat we blijven uitvoeren lichten we in dit akkoord niet nader toe. We binden elkaar
niet tot op detailniveau. Een dichtgetimmerd akkoord werkt immers contraproductief. Het belemmert de
benodigde ruimte voor een constructief debat en dialoog in de raad. Sterk bestuur vraagt om een constructieve samenwerking. Een samenwerking tussen alle fracties in de raad om besluiten te nemen die
goed zijn voor de Brummense samenleving.
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Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Duurzaamheid - Energie, Klimaat, Circulair en Biodiversiteit
Duurzaamheid strekt zich uit van energieneutraliteit tot CO2-neutraliteit, klimaatbestendigheid, circulariteit, biodiversiteit en overige beleidsterreinen. Een breed beleidsterrein met een hoge urgentie. Samen
met inwoners en maatschappelijke partners zetten we hier de schouders onder.
We versnellen de uitvoeringsagenda van het Koersdocument Brummen Energieneutraal 2030. Zowel in
de rol van ‘Voorbeeldige Overheid’, als die van de ‘Verbindende Overheid’. Er liggen grote kansen op het
gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Warmte krijgt in de transitie ook een plek. In Eerbeek liggen kansen voor de distributie van warmte vanuit de industrie. Een uitvoeringsagenda met concrete doelen maakt inzichtelijk wat we op dit vlak gaan doen
Het Rijk stuurt de komende jaren via regionale afspraken niet alleen op CO2-neutraliteit maar ook op
klimaatmaatregelen. De Regionale Energiestrategie (RES) brengt dilemma’s goed in beeld. Het is onvermijdelijk dat we keuzes moeten maken waar niet iedereen zich meteen in zal kunnen vinden.
De door het Rijk en Provincie gevraagde klimaatmaatregelen gaan effect hebben op landschap, groen,
water en bodemkwaliteit. Circulariteit kan met het sluiten van ketens een bijdrage leveren aan CO2neutraliteit. We kijken hierbij eerst naar afval en de riolering. Duurzaam voedselbeleid met korte ketens,
sluit naadloos aan op dit doel van circulariteit. Constructieve samenwerking met andere betrokken bestuursorganen is essentieel. We denken hierbij aan de Provincie Gelderland, het waterschap Vallei en
Veluwe en de Stedendriehoek/Cleantechregio.
De volgende uitgangspunten werken we nader uit:
- Vanaf 2020 werken we duurzaamheid uit door/met een programmatische aanpak waarin alle
aspecten van duurzaamheid een plek krijgen, inclusief de financiële vertaling ervan.
- Samen met alle partners herijken we het Koersdocument en uitvoeringsagenda, inclusief de monitoring van CO2-neutraliteit.
- We ondersteunen lokale initiatieven op het gebied van besparing en opwekking van duurzame energie. Uitgangspunten hierbij zijn ‘Ja, mits’, en ‘samenspraak’.
- Met inwoners, ondernemers en organisaties ontwikkelen we uitgangspunten voor een klimaatbestendig landschap met aandacht voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Met het Landschapsnetwerk
Brummen en de regionale tafel Voedselkwaliteit onderzoeken we lokaal - en regionaal voedselbeleid.
- De urgentie op het gebied van CO2-neutraliteit, klimaatbestendigheid en circulariteit is hoog. Vandaar
dat we de inspanningen op het gebied van onderzoek, beleid en uitvoering intensiveren.

Werkgelegenheid en ondernemerschap
Behoud van voldoende werkgelegenheid rust op sociaal, duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap, met name in de mkb-sector. Wij willen regelgeving passend maken om deze ondernemers mogelijkheden te geven hun werkzaamheden in Brummen uit te breiden dan wel nieuwe activiteiten te starten.
Wij zoeken binnen de gemeente ook naar mogelijkheden om duurzame en innovatieve bedrijven ruimte
te bieden.

Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030
Delen van het bestemmingsplan ‘Eerbeek’ zijn onherroepelijk in werking getreden. Dit maakt het voor
inwoners, marktpartijen en de gemeente mogelijk om planologische plannen voortvarend uit te voeren.
We werken de komende jaren verder aan het centrum van Eerbeek, de beek en de vrijkomende schoollocaties. We willen de goede samenwerking met de Provincie en de industrie in het programma EerbeekLoenen 2030 continueren. Deze samenwerking omvat projecten op het gebied van economie, leefbaarheid en energietransitie en duurzaamheid. De rol van de Provincie Gelderland in deze opgave is essentieel gelet op de omvang en de belangen die hierin een rol spelen.
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Centrumplan Brummen
Samen met de dorpsraad, ondernemers, de woningstichting, projectontwikkelaars en inwoners komen
we tot een integrale aanpak van het centrum. Deze aanpak is gericht op ontwikkeling, investering en
beheer, waarbij de gemeente vooral faciliteert.

Recreatie, Toerisme en Verkeer
Recreatie en Toerisme vormen belangrijke onderdelen van ons Midden- en Kleinbedrijf. Landschap en
groen zijn unieke kenmerken van de gemeente. Het initiatief voor versterking en uitbreiding ligt bij particuliere ondernemers en organisaties. Vijfentwintig procent van de jaarlijkse opbrengsten uit de toeristenbelasting voegen we toe aan de reserve Recreatie en Toerisme. We geven de komende jaren aandacht aan
aantrekkelijke en veilige fietsroutes.
We blijven lobbyen bij de provincie voor invoering van een maximum snelheid van 80 km/uur op de N348
en voor opwaardering van de ‘kanaalroute’ (als alternatief voor de N786)
Omgevingswet / Ruimtelijke Ordening
De omgevingswet wordt in 2021 van kracht. We doen wat er moet gebeuren om de nieuwe
wetgeving uit te kunnen voeren.
Een plan voor het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan wordt in 2020 vastgesteld. Bij
het ontwikkelen van de omgevingsvisie is duurzaamheid leidend. We betrekken daarbij de inwoners,
ondernemers en alle andere betrokken optimaal .

Natuur en Landschap
De natuurgebieden en de verschillende landschapstypen met hun biodiversiteit, zoals benoemd in Ligt op
Groen, zijn erg waardevol. Het gaat hierbij om de IJsselvallei, de Oeverwal, het arcadisch landschap en
de Veluweflank. Daarom willen we deze gebieden zo veel mogelijk in stand houden. De opgave op energiegebied heeft onontkoombaar invloed op het landschap. We gaan met inwoners en agrariërs in dialoog over het buitengebied.

Wonen en prestatieafspraken
We streven naar meer mogelijkheden voor kleine kernen en in het buitengebied om de leefbaarheid daar
te waarborgen. Verder staan we open voor creatieve oplossingen zoals functieverandering voor wonen
en bedrijvigheid in bestaande gebouwen. Zo blijven gebouwen beter aansluiten bij de vraag.
We willen met onze woningbouw aansluiten bij de behoefte van onze inwoners: betaalbare huurwoningen
voor jongeren en senioren, voor starters in de koopsector en voor inwoners met een middeninkomen.
De gemeente Brummen heeft een goede relatie met de woningbouwcoöperatie Veluwonen. Door het
maken van prestatieafspraken worden er stappen gezet in het verduurzamen van bestaande woningen
en wordt er geïnvesteerd in vervangende woningbouw.
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Zorg, Welzijn en Samenleven
Samen leven is samen delen. Iedereen krijgt kansen om mee te doen. Ook als het niet helemaal op eigen
kracht gaat. Onze gemeente kent een sterk sociaal leven, met actieve verenigingen. We kunnen op elkaar rekenen als het gaat om (buren)hulp. Toch sluiten we onze ogen niet voor de problematiek van eenzaamheid. Soms moet de gemeente een steun in de rug zijn. Wij gaan voor gelijke kansen voor onze
inwoners. De bevolking verandert: we worden allemaal ouder en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het is een
uitdaging om de kwaliteit van zorg en welzijn op niveau te houden, maar ook betaalbaar. Wij vertrouwen
op de kracht in onze samenleving om dit samen vorm te blijven geven. Professionele hulpverleners, de
mensen die ondersteuning nodig hebben en mantelzorgers, weten vaak het beste wat echt nodig is in
situaties waar hulp nodig is. De lopende evaluatie leidt tot een meer doelmatige en passende aanpak.
We richten ons in het sociaal domein op:
- Meedoen en eigen regie staan centraal;
- Inwoners met een zorgvraag krijgen passende ondersteuning, er is ruimte voor maatwerk;
- Het bevorderen van (arbeids)participatie.

Maatschappelijke ondersteuning
We stimuleren initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg. We willen passende
zorg tegen acceptabele kosten. Naast traditionele waarden als buurthulp, zien we ook steeds meer innovatieve ontwikkelingen in het zorgdomein. We bieden ruimte aan deze innovaties. We geven de samenleving de ruimte hier een rol in te spelen en kijken waar we als overheid een andere en meer bescheiden
positie innemen, zodat het geld zoveel mogelijk direct bij onze inwoners terecht komt.
We zorgen dat meer inwoners met een taalachterstand gebruik maken van onze voorzieningen, met name vluchtelingen/nieuwkomers.

Jeugd
We willen dat onze jeugd gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in op preventie en een vroegere
signalering van (dreigende) problemen. Hiervoor werken we samen met organisaties en het onderwijs.
Daarnaast zetten we in op een sterkere verbinding tussen jong en oud, waar ook fysiek ruimte is voor alle
inwoners, jong en oud. We nodigen jongeren uit om mee te denken over de toekomst van Brummen.

Werk en inkomen
WerkFit biedt samen met bedrijven en ondernemers aan onze inwoners kansen om deel te nemen aan
de samenleving. We willen dat iedereen zoveel mogelijk in een eigen inkomen kan voorzien en in een
reguliere baan terecht kan komen. Als dat structureel niet haalbaar is, dan richten we ons op een vervanging daarvan (vrijwilligerswerk, mantelzorg of dagbesteding).

Cultuur en Sport
Cultuur en sport zijn essentieel voor een plezierig samenleven. De gemeente faciliteert initiatieven op dit
terrein. Dit gebeurt via maatschappelijke verenigingen zoals de Culturele Stichting Gemeente Brummen,
Stichting Sportkompas en sport- en cultuurverenigingen. Zo draagt de gemeente bij aan de gezondheid,
geluksbeleving en zelfstandigheid van haar inwoners. De rol van de gemeente als subsidieverstrekker is
daarbij bescheiden.

5

Financiën en bedrijfsvoering
De gemeente Brummen verkeert financieel in zwaar weer. Op vrijwel alle financiële kengetallen scoren
we matig tot slecht. Dit moet beter om onze doelstellingen te realiseren. We blijven op verschillende manieren aan de verbetering van de financiële positie werken. Dit doen we enerzijds door te sturen op kostenbeheersing, risicobeheersing en risico-vermindering en anderzijds door de inkomsten structureel te
verhogen. Eventuele tekorten die binnen een begrotingsprogramma ontstaan, vangen we in eerste instantie zoveel mogelijk op binnen dat programma.
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