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Gemeentelijke belastingaanslagen in aantocht
De gemeente Brummen verzendt eind januari de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) 2021, de voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2021 en de afrekening afvalstoffenheffing 2020. Het totaalbedrag
van de aanslagen wordt gecombineerd op een verzamelnota met per
aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB, voorlopige
aanslag en afrekening afvalstoffenheffing worden dus opgeteld en
verrekend tot één totaalbedrag. Heeft u zich aangemeld op www.
mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox.
Onroerendezaakbelasting
(ozb), wat is dat?
Iedereen die een woning,
een ander gebouw of een stuk grond
bezit, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Ook als gebruiker van een
bedrijfspand betaalt u ozb. De
belastingaanslag gaat naar degene
die op 1 januari de eigenaar en/of
gebruiker is. Hoeveel u moet betalen,
hangt af van de WOZ-waarde.
Afvalstoffenheffing
De gemeente gebruikt de
opbrengsten van de
afvalstoffenheffing om de kosten
van het inzamelen en verwerken van
afval te dekken. Alle gebruikers van
woningen, wooneenheden en
woonwagens krijgen een aanslag.
Verhuizen?
Voor de Afvalstoffenheffing verandert de opgelegde aanslag alleen als u
naar een andere gemeente gaat
verhuizen. U hoeft uw verhuizing niet
aan onze medewerkers van Belastingen door te geven. Via uw nieuwe
gemeente krijgen zij uw nieuwe adres
door, waarna een afrekening volgt.
U krijgt dus automatisch bericht van
ons wat de gevolgen voor de
opgelegde aanslag zijn.
Medisch afval
Heeft u een chronische
aandoening? Dan heeft u
misschien heel veel medisch afval. En
moet u dus vaker uw container laten

legen. U kunt dan een vrijstelling
krijgen voor een aantal ledigingen.
Bel voor meer informatie met team
Belastingen: 0575-568 233. Of mail
naar belastingen@brummen.nl.
Rioolheffing
Onlangs heeft u van Vitens
waarschijnlijk de afrekening voor
het waterverbruik over het jaar
2020 ontvangen. Voor 2021
wordt de nieuwe voorschotnota in
rekening gebracht. Onderdeel van
deze nota is de gemeentelijke
rioolheffing. Met de opbrengst
van de rioolheffing dekt de
gemeente de kosten van aanleg
en onderhoud van het rioolstelsel.
Het rioolstelsel wordt uiteraard
niet alleen belast met het huishoudelijk water, maar ook met
bijvoorbeeld regenwater. Iedere
inwoner heeft daarom in gelijke
mate baat bij een goed onderhouden rioolstelsel.
Moeite met betalen?
De gemeente Brummen
verleent geen kwijtschelding. Kunt u de belastingaanslag
niet betalen, omdat u een minimum
inkomen heeft? Vul dan het
formulier ‘Meedoen in Brummen’
in om een tegemoetkoming in de
kosten aan te vragen.
Dit formulier vindt u op onze
website www.brummen.nl, onder
het kopje Werk en Inkomen. Bij
vragen kan het Team Voor Elkaar

Tarief onroerende zaakbelastingen verhoogd
De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten het OZB-tarief
te verhogen. Hiermee kunnen we onze voorzieningen op peil houden
en de reserves worden aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte of
verhoging van het tarief is niet mogelijk, omdat het een raadsbesluit is.

van de gemeente Brummen u
helpen. Bel 0575-568568 op
werkdagen tussen 9 en 12 uur.
Of mail: info@teamvoorelkaar.nl.
Heeft u vragen over de
belastingaanslag? Of
over de WOZ-waarde?
Heeft u vragen over de belasting
aanslag? Of over de WOZ-waarde?
Bel dan met team Belastingen
van de gemeente Brummen:
0575-568 233. Of mail naar
belastingen@brummen.nl. We geven
graag uitleg. Als er iets niet klopt aan
de aanslag of de WOZ-waarde,
herstellen we het snel. Formeel
bezwaar maken is dan niet nodig.
Betaling 2021
U kunt betalen met iDEAL en een
digitale machtiging voor automatische incasso afgeven. Scan hiervoor
de QR code op het voorblad van de
aanslag, of via de iDEAL-link in
Mijnoverheid. Dan is het direct
geregeld.
Vragen over de betaling?
Cannock Chase Public
vordert de belastingen in
voor de gemeente Brummen.
Dus heeft u vragen over bijvoorbeeld automatische incasso, uitstel
of een betalingsregeling?
Bel dan met Cannock Chase:
088 - 1168 371. Of mail:
teambelastingen@cannockchase.nl
Ook in 2021 bieden we ondernemers de mogelijkheid om uitstel te
vragen voor het betalen van
gemeentelijke belastingen. Ondernemers die dit aanvragen krijgen
daarbij een uitstel tot 1 juli 2021
zonder consequenties. U moet dit
zelf aanvragen. De aanvraag kunt u
doen door een e-mail te sturen naar
teambelastingen@cannockchase.nl.
Vermeld hierbij het aanslagnummer.
Meer informatie over de aanslag?
Kijk op www.brummen.nl/
belastingen voor meer informatie of
vragen over de aanslag.

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire?
Ook binnen onze gemeente zijn er gezinnen getroffen door de toeslagen
affaire. Dit zijn naar verwachting ongeveer 11 gezinnen. Landelijk is al
gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht
stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is dan eerder gedacht.
Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden
voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders
werden soms onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur
en kwamen in grote problemen.
Ondertussen zijn de herstelacties
gestart en zijn er bijvoorbeeld digitale loketten geopend waar gedupeerden terecht kunnen met hun
vragen. Ondervindt u ook nadeel
van deze affaire maar heeft u dit
nog niet gemeld bij de belastingdienst? Doe dit dan alsnog. Op de
website van de Belastingdienst vindt
u hierover meer informatie. Bellen
met de Belastingdienst kan ook, via
0800 - 2358358.

Contact met gemeente
De belastingdienst roept ons als
gemeente op om gedupeerde
ouders te ondersteunen. Aan die
oproep geven wij graag gehoor.
Met gedupeerden zoekt de
gemeente, namens de Belastingdienst, daarom nu ook proactief
contact op voor een hulpaanbod.
Dit hulpaanbod is vrijwillig. Het
staat u te allen tijde vrij om de
geboden hulp te weigeren. Wij

kunnen ons echter goed voorstellen dat u als gedupeerde door
deze toeslagaffaire in de problemen bent gekomen. Als u naast
de hulp en compensatieregeling
die al geboden wordt nog vragen
heeft, dan kunt u dit ook bij ons
aangeven. Doe dit bij onze
medewerker Ans Borninkhof.
Zij is bereikbaar via mailadres a.
borninkhof@brummen.nl of
telefoonnummer 06-36283819.
Uiteraard kunt u uw vragen ook
kenbaar maken bij het steunpunt
Geld en Administratie of Team
voor Elkaar. Als gemeente
kunnen we met u kijken op
welke manier we u bij het
oplossen van problemen kunnen
ondersteunen.

Online raadsforum op 4 februari
Donderdag 4 februari vindt er om 20.00 uur weer een online forumvergadering plaats van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen komt de gemeenteraad ‘digitaal’ bijeen. Zo is de forumvergadering voor iedereen live te volgen via de gemeentelijke website en het
televisiekanaal van de RTV Veluwezoom. U vindt de onderwerpen van
deze raadsvergadering op brummen.raadsinformatie.nl.
Wilt u meepraten? In overleg met de raadsgriffier kunt u schriftelijk of
mondeling uw mening of inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een
onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op
agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op
met de griffie. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of
mailadres griffie@brummen.nl. Vermeld daarbij uw telefoonnummer,
zodat de raadsgriffier met u kan overleggen.

Oproep om thuis te werken
‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dat is nog altijd de oproep die het
kabinet doet aan iedereen in Nederland. Vakbond CNV heeft onderzocht
dat bij meer dan een kwart (27%) van de mensen die thuis kúnnen
werken, de werkgever toch vraagt om naar kantoor te komen. Met
ongeveer 1785 bedrijven gevestigd in de gemeente Brummen, komt dit
ongetwijfeld ook hier voor. Burgemeester Van Hedel doet daarom een
dringend beroep aan alle werkgevers om hun werknemers, daar waar het
kan, thuis te laten werken.
“U bent als werkgever verplicht om
uw werknemers een gezonde en
veilige werkomgeving te bieden en
daarmee te beschermen tegen
risico’s op de arbeidsplaats. De
blootstelling aan het coronavirus is
zo`n risico. En met de dreiging van
de nieuwe coronavarianten neemt
de kans op een toename van het
aantal besmettingen op de werkvloer zienderogen toe. Help ons
mee in de strijd tegen dit coronavi-

rus en houd bestaande afspraken
over naar het werk komen opnieuw
tegen het licht.”, roept burgemeester Van Hedel op.
Tips
Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen. Op de website www.
rijksoverheid.nl/coronavindt kunnen
zowel werkgevers als werknemers
informatie over thuiswerken, regels
en tips vinden.

Marcel Klos vertrekt als gemeentesecretaris
Marcel Klos, gemeentesecretaris en algemeen directeur, verlaat eind deze
maand de gemeente Brummen. Vanaf februari gaat hij aan de slag als
gemeentesecretaris van de gemeente Wierden. De voorbereidingen voor
de zoektocht naar zijn vervanger zijn inmiddels gestart. In de tussentijd
wordt deze functie waarnemend ingevuld.
Met het vertrek van Klos komt er
een einde aan een dienstverband
van 13 jaar, waarvan de laatste 5
jaar als hoogste ambtenaar van de
gemeente Brummen. Deze week
heeft het college besloten dat
Hendrik Jan van de Vliert de functie
van gemeentesecretaris en algemeen directeur gaat waarnemen
totdat er sprake is van definitieve
vervanging. Hendrik Jan van de
Vliert is momenteel werkzaam als
procesmanager binnen de gemeente Brummen.

Marcel Klos
Burgemeester Van Hedel over
het vertrek van Klos
“Marcel Klos was een echte spin in
het web binnen de gemeente en
gemeentelijke organisatie. Op en
tussen alle niveaus was hij een
verbindende schakel en goed op de
hoogte van alle dossiers en vraagstukken. Hij was een drijvende
kracht in het gemeentelijk adagium
‘Wij werken voor Brummen’. We
danken hem voor zijn niet aflatende
inzet en wensen hem veel succes in
de nieuwe gemeente, nabij zijn
eigen woonplaats” aldus burgemeester Van Hedel.

Zoektocht naar nieuwe
gemeentesecretaris
De voorbereidingen zijn gestart
voor de werving van een nieuwe
gemeentesecretaris. Deze en
volgende maand worden gebruikt
voor het opstellen van een profielschets en het werven van kandidaten. In maart moeten de gesprekken
met kandidaten volgen en het
contracteren van de meest geschikte kandidaat. Naar verwachting
heeft de gemeente Brummen
daarmee in juni haar definitieve
gemeentesecretaris in huis.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een inrit, Hammelerweg 2B in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 2 grove dennen,
2 fijnsparren en 2 coniferen,
Juliana van Stolberglaan 5 in
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het

uitbreiden van de woning,
Loenenseweg 131 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
wijzigen van de gevel door onder
andere plaatsing reclame, en
plaatsing van een nieuw afzuigkanaal op het dakvlak, Stuijvenburchstraat 44A in Eerbeek

de oprit, Vermeerstraat 10 en 12
in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verplaatsen van
de uitweg, Vosstraat 25 in Hall

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbreden van

Overige besluiten
• Wijzigingsbesluit Subsidieregeling
kinderopvang Brummen

Overige overheidsinformatie
• Online gecombineerd forum op
donderdag 4 februari 2021

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week.
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Planningen van projecten in 2021 op elkaar afgestemd
Verschillende straten in de dorpskernen van Brummen en Eerbeek krijgen
dit jaar te maken met werkzaamheden in de openbare ruimte. Op verschillende locaties is vervanging van het gemeentelijk riool voorzien, wordt
gewerkt aan versterking of vervanging van elektriciteitskabels, gas en –
waterleidingen. De provincie Gelderland gaat dit jaar nieuw groot
onderhoud uitvoeren op de N786 vanaf de afrit A50 (Beekbergen tot
Dieren). Om hinder en overlast te beperken stemmen de gemeenten,
Vitens, Liander en de provincie de uitvoering van de diverse projecten af.
In de Eerbeekse Enk werkt de
aannemer in meerder straten aan de
riolering. De uitvoering van deze
projecten start in april 2021 en
loopt door tot voorjaar 2022.
Elektriciteit
Om de energievoorziening veilig
en betaalbaar houden, nu en in
de toekomst, verlegt en versterkt
Liander delen van haar energienet. Afgesproken is dat nu de
gemeente een concrete planning
heeft om straten aan te pakken
Liander meegaat in deze planning
om te voorkomen dat aanwonenden onnodig meerdere keren
overlast ervaren.

Water en gas
Vitens en Liander zijn in hun
verzorgingsgebieden al enige tijd
bezig met het gezamenlijk vervangen
van water- en gasleidingen waar dat
nodig is. De aanleiding voor deze
vervangingsoperatie die tot 2030
loopt was een storing in 2014 in
Apeldoorn. Door breuken in de
water- en gasleidingen was de
levering van gas destijds dagenlang
onderbroken. Van maart tot
december 2021 staan vervangingen
gepland voor Brummen en Eerbeek.
De uitvoering hiervan is afgestemd
op de andere projecten, ook hier om
de overlast in de straat voor bewoners en ondernemers te beperken.

Provinciale weg N786
De werkzaamheden in Eerbeek betreft
het vervangen van asfalt op de
Harderwijkerweg. Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode
september tot december 2021 en zijn
afgestemd op de eerdergenoemde
projecten. Het wegennet in Eerbeek,
waaronder de Harderwijkerweg
(N786), maakt onderdeel uit van het
programma Eerbeek-Loenen 2030. In
dat kader vindt momenteel een
verkenning plaats om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het
weggennet te verbeteren. De
geplande vervanging van het asfalt
aan de Harderwijkerweg betreft
echter regulier onderhoud.
Detailplanning en overlast
Bewoners en ondernemers worden
tijdig vooraf geïnformeerd. Ook
tijdens de uitvoering zetten de
opdrachtgevers en aannemers die
het werk uitvoeren zich ervoor in om
belanghebbenden goed op de
hoogte te houden van de voortgang.

Raad debatteert over zorgvraag De Wildbaan
Donderdagavondavond was er in de gemeenteraad geen meerderheid te
vinden voor de motie om meer zorgeenheden te mogen realiseren op
landgoed De Wildbaan in Leuvenheim. Een andere motie kon wel op een
meerderheid rekenen door de steun van de coalitiepartijen. Met deze motie
wordt eerst de visie Wonen met Zorg zo snel mogelijk afgerond. Als uit het nu
lopende onderzoek blijkt dat er in Brummen behoefte is aan meer plekken dan
eerder door de raad vastgesteld, dan wordt gevraagd om rekening te houden
met het belang van de instandhouding van het landgoed De Wildbaan.
Tijdens het debat deed burgemeester Van Hedel de fracties de
suggestie om met de eigenaar van
landgoed De Wildbaan het
gesprek aan te gaan op basis van
de landgoederenvisie. Met deze
visie kan gekeken worden welke
economische pijlers interessant zijn

voor het voortbestaan van dit
landgoed.
Meer voorbereidingstijd
Besloten werd om het verzoek om de
coördinatieregeling toe te passen voor
de ontwikkelingen aan de Meidoornlaan 18A en 18B van de agenda af te

halen en volgende maand te behandelen. Op deze manier krijgen de fracties
meer voorbereidingstijd voor een
gedegen behandeling.
Unanieme besluiten
De andere onderwerpen werden
allemaal unaniem aangenomen. Zoals
bijvoorbeeld het agendapunt ‘Natuurontwikkeling Cortenoever’. Tijdens het
debat vooraf onderschreven alle
fracties het natuurbelang van dit plan.
Wel werden er kritische kanttekeningen geplaatst bij de communicatie
hierover. De reactie vanuit het college
op deze kanttekening kon op
tevredenheid rekenen vanuit de raad.

Zorglandschap 2021-2023
Onder de naam “Zorglandschap” bouwen Zilveren Kruis en de
gemeenten in de regio Oost Veluwe/ Midden-IJssel verder aan de
bestaande samenwerking. Zilveren Kruis is in onze regio de
grootste zorgverzekeraar. Met deze samenwerking wordt gewerkt
aan goede zorg en ondersteuning op maat voor de inwoners van
de regio. Omdat de huidige samenwerkingsagenda afloopt is deze
nu geactualiseerd.

Praat mee over lokale zon- en windbeleid
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij samen
met jou stappen willen zetten voor een duurzaam morgen. Dit doen wij
bijvoorbeeld door een lokaal zon- en windbeleid vast te stellen. Denk je
met ons mee? Waar is ruimte voor zonneparken? Waar kan een windmolen komen? Op welke manier? En hoe ziet dat er dan uit? Hierover gaan
we graag in gesprek met jou.
Wil je hier over meepraten? Neem
dan deel aan de digitale informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2
februari. De inloop start om 19.15
uur. De bijeenkomst begint
vervolgens om 19.30 uur. Deelnemen is eenvoudig. Stuur een e-mail

naar bijeenkomsten@brummen.nl
onder vermelding van je naam. Je
ontvangt daarna een aanmeldlink
per e-mail.

Kap en herplant bomen
De gemeente Brummen gaat de komen tijd 165 dode of in slechte
staat verkerende bomen verwijderen. Daarnaast worden de komende
tijd 25 bomen weggehaald voor de realisatie van bouwplannen en
rioolwerkzaamheden. Ter vervanging worden volgend plantseizoen
163 bomen geplant.
Elk jaar inventariseren boom
deskundigen van de gemeente een
deel van de gemeentelijk laan- en
straatbomen. Zij bekijken dan welk
onderhoud de bomen nodig
hebben en welke bomen dood of
gevaarlijk voor hun omgeving zijn.
Gezien de hoeveelheid gemeentebomen in onze gemeente en de
hitte en droogte van afgelopen drie
jaar valt de hoeveelheid afgestorven bomen dit jaar eigenlijk mee.
Het zijn vooral de berken die
problemen lijken te hebben met de
droge zomerperioden. We moeten
98 exemplaren weghalen.
Kapvergunningprocedure
Waar dat nodig is, hebben we
een omgevingsvergunning
aangevraagd om de bomen te
kappen. Te kappen bomen die
onder de Wet Natuurbescherming
vallen hebben we gemeld bij de
provincie Gelderland. Half februari
beginnen we met kappen van de
bomen waar geen vergunning voor
nodig is. Voor de start van het
broedseizoen zijn de werkzaamheden klaar.

Aanplant nieuwe bomen
De afgelopen winter heeft de
gemeente ruim 300 jonge laan- en
straatbomen geplant en hebben
vrijwilligers nog eens 180 stuks
bomen en bosplantsoen in het
gemeentelijk bos aangeplant als
vervanging van bomen die afgelopen twee jaar weggehaald zijn. We
hebben gekozen voor boomsoorten
die wat droogte kunnen verdragen.
Daarnaast zijn de bomen voorzien
van voedzame grond en een
gietrand. De gietrand zorgt er voor
dat bij het watergeven het water
niet weg loopt maar tussen de
boomwortels kan zakken. Doel is
onze gemeente mooi groen en
klimaatbestendig te houden.
De lijst met te verwijderen bomen
vindt u in het bericht op onze
website www.brummen.nl.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Vanwege corona is het Servicepunt
Eerbeek gesloten en vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

