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Gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd
Eind januari zijn de aanslagen voor
2020 verstuurd. Het totaalbedrag van
de aanslagen wordt gecombineerd op
een verzamelnota met per aanslag een
aparte bijlage. De bedragen van de
aanslag OZB, voorlopige aanslag Diftar
en afrekening Diftar 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.

bare objecten in de gemeente. Het
Kadaster en de NVM publiceren
gemiddelde regionale en landelijke
percentages. Deze geven echter geen
specifiek beeld van de woningwaarde,
omdat deze cijfers niet maatgevend
zijn voor de waarde van een individueel object. De WOZ-waarde moet
daarom worden beoordeeld op basis
van verkoopcijfers. Raadpleeg het
taxatieverslag.

Tarief onroerende zaakbelastingen
verhoogd
In november 2019 heeft de gemeenteraad besloten het OZB-tarief te
verhogen vanwege de financiële situatie
van de gemeente (zie kader).
De gemeente gebruikt de opbrengsten
van de onroerende zaakbelastingen
voor de bekostiging van voorzieningen
en overige algemene uitgaven. Voor de
heffing van deze belastingen krijgen
voor wat betreft woningen alleen de
eigenaren een aanslag. Iedereen die op
1 januari van het jaar een pand in
eigendom heeft is belastingplichtig.
Voor niet-woningen wordt ook de
gebruiker aangeslagen. Voor deze
belasting is geen ontheffing of kwijtschelding mogelijk.

Taxatieverslag
Raadpleeg het taxatieverslag voor het
beoordelen van de WOZ-waarde. Op
dit taxatieverslag staan verkoopcijfers
van woningen waarmee is vergeleken
om de WOZ-waarde te bepalen. Deze
vergelijkingsobjecten hoeven niet
identiek te zijn. Met verschillen is
rekening gehouden. Een vergelijking
met alleen de vorige waarde (percen
tage) is daarom niet juist.
U kunt het taxatieverslag van uw
woning bekijken op mijnoverheid.nl.
Log in met DigiD en klik op Wonen en
daarna op WOZ-gegevens.
Voor bedrijfspanden kijkt u op
www.brummen.nl/belastingen. Via het
taxatieverslag kunt u inloggen met het
aanslagnummer en aanslagbedrag.
Deze gegevens staan vermeld op de
verzamelnota.
Heeft u zich aangemeld voor digitale
post op www.mijnoverheid.nl, dan
ontvangt u de aanslag in de
Berichtenbox.

Waardering onroerende zaken (WOZ)
De aanslag wordt gecombineerd met
de WOZ-beschikking. Via deze
beschikking wordt de waarde van uw
woning of bedrijfspand vastgesteld.
Alle objecten worden jaarlijks gewaardeerd. Voor 2020 is de waarde bepaald
naar waardepeildatum 1 januari 2019.
De WOZ-waarde is gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijk-

Bij verandering van de woning
Voor 2020 wordt een onroerende zaak
gewaardeerd naar het waardeniveau
op 1 januari 2019. Als een woning

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de diverse tarieven voor de belasting
aanslag vastgesteld. Zo heeft de raad, na een zorgvuldig voorbereidingstraject,
op 1 november 2019 besloten het OZB-tarief extra te verhogen. Dit vanwege
de financiële situatie van de gemeente. Dit heeft er mee te maken dat de lokale
lasten in de gemeente Brummen de afgelopen 5 jaar juist zijn gedaald.
Het is daarom noodzakelijk een inhaalslag te maken. Hiermee houden we de
voorzieningen in de gemeente Brummen op peil en worden ook de reserves
aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk,
omdat het een raadsbesluit is.

tussen de waardepeildatum 1 januari
2019 en het begin van het belastingjaar 2020 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering,
wordt deze gewaardeerd naar de
feitelijke toestand van het object op
1 januari 2020. De WOZ-waarde van
een woning kan op die datum dus
hoger zijn wanneer de woning,
bijvoorbeeld na aankoop, is verbouwd
of veranderd. Hierbij kunt u denken
aan een aanbouw, plaatsen van een
dakkapel, renovatie of uitbreiding
anderszins.
Nieuwbouw
Een woning of bedrijfsruimte die op
1 januari 2020 nog in aanbouw was,
wordt gewaardeerd op dat deel wat al
gebouwd is inclusief de grondwaarde.
Dit betreft de mate van gereedheid op
1 januari 2020.
WOZ-beschikking bij huurwoningen
Gemeenten verzenden ook WOZ-
beschikkingen aan huurders van
woningen. Dit hangt samen met het
woning-waarderingsstelsel (WWS).
De WOZ-waarde speelt een rol bij het
bepalen van de maximale huurprijs
van woningen. Dat is voornamelijk het
geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie:
raadpleeg uw verhuurder of
www.huurcommissie.nl.
Bezwaar
Als u denkt dat de vastgestelde waarde
niet correct is, neem dan contact op
met het team Belastingen. Stuur een
e-mail naar belastingen@brummen.nl
of bel ons via 0575-568233. U krijgt
dan snel antwoord op uw vragen. Een
bezwaarschrift indienen is dan niet
meer nodig. Het behandelen van een
formeel bezwaarschrift kost bovendien

Sportkompas lanceert campagne
Wethouder Ingrid Timmer start op
Valentijnsdag de nieuwe campagne van
stichting Sportkompas: ‘Wat beweegt
jou?’. Iedereen is van harte welkom
deze feestelijke bijeenkomst op
14 februari om 11.00 uur bij te wonen.
Het programma start om 11.00 uur in
de kantine bij de locatie Rhienderoord
in Brummen. Aansluitend is er gelegenheid om mee te doen aan een clinic
Walking Football of tussen 14 en 17 uur
gratis te zwemmen in het zwembad.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Sportkompas maakt sport & bewegen
voor iedereen in de gemeente Brummen
mogelijk vanuit de visie dat samen

sporten en bewegen inspireert en
verbindt en geeft op deze manier
uitvoering aan het sportbeleid van de
gemeente Brummen. Als ondersteuningsportaal faciliteert en werkt
Sportkompas samen met onder andere
verenigingen, scholen en zorginstellingen. Met als doel een veelheid van
activiteiten te bieden die bijdragen aan
het bevorderen van sporten, bewegen,
leefstijl, gezondheid, integratie, participatie en ontmoeting voor jong en oud.
Sportkompas start half februari met een
speciale publiekscampagne om de
boodschap van sport en bewegen zo
helder en breed mogelijk uit te dragen.

Belastingdruk provinciaal gezien…
In de tabel hieronder staat de lastendruk per inwoner weergeven. De rode
staaf geeft aan wat het gemiddelde bedrag is voor een inwoner in Gelderland.
De blauwe staaf is het bedrag voor iemand uit onze gemeente. Het gaat hierbij
om een gemiddelde van alle lokale lasten, waaronder de onroerende zaakbelasting (OZB). Uit de tabel blijkt dat inwoners uit onze gemeente in de
afgelopen tien jaar minder belasting hebben betaald dan de gemiddelde
inwoner uit Gelderland. Alleen in de jaren 2013 en 2014 waren de lokale lasten
in onze gemeente iets hoger dan het Gelderse gemiddelde. De tabel maakt
vooral ook duidelijk dat de laatste jaren de belastingdruk per inwoner ruim
lager was dan gemiddeld elders in onze provincie. Met de vaststelling van de
diverse tarieven door de gemeenteraad eind vorig jaar komt de hoogte van de
belastingdruk weer in de richting van het Gelderse gemiddelde.
 Gemeente Brummen

e 500

 Gemiddeld in Gelderland

e 400

e 300

e 200
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lokale lastendruk in Brummen vergeleken met het gemiddelde in Gelderland (bron Provincie Gelderland)

veel meer tijd.
Besluit u om alsnog een formeel
bezwaarschrift in te dienen? Dan moet
u dat gemotiveerd binnen zes weken na
dagtekening indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Brummen.
Daarbij hoeft geen taxatierapport te
worden opgemaakt. Bij een bezwaarschrift heeft dit meestal geen toegevoegde waarde.
Bezwaarafhandeling WOZ door
‘no cure no pay’ bureau
Bezwaar indienen is minder ingewikkeld
dan u denkt. Er zijn bureaus die
aanbieden om dit gratis voor u te doen.
Hun inzet is echter niet gratis; vaak
moet de gemeente hen betalen voor de
proceskosten. Per keer kan dit bedrag
oplopen tot ruim € 500,-- of zelfs meer.
Deze kosten worden betaald van
gemeenschapsgeld en raken dus ook
uw portemonnee.
Let op: Als u bezwaar maakt, moet u
de aanslag gewoon betalen. Wilt u
uitstel van betaling, dan moet u hier
een apart verzoek voor indienen bij
Cannock Chase Public. Kijk op de

achterzijde van de verzamelnota voor
de contactgegevens.
Verhuizen?
Er is voor de OZB geen ontheffing
mogelijk. De datum van deze heffing is
1 januari van het betreffende kalender(belasting)jaar. Verkoop van uw woning
of verhuizing ná deze datum leidt dus
niet tot ontheffing/vermindering. Het
zakelijk recht voor het eigendom wordt
door de notaris verrekend met de koper.
Betaling 2020
Vanaf 2020 kunt u betalen met iDEAL
en een digitale machtiging voor
automatische incasso afgeven. Scan
hiervoor de QR code op het voorblad
van de aanslag, of met de iDEAL-link in
Mijnoverheid. Dan is het direct geregeld.
Meer informatie over de aanslag?
Kijk op www.brummen.nl/belastingen
voor meer informatie of vragen over de
aanslag. Of neem contact op met de
medewerkers van Belastingen. Stuur een
e-mail naar belastingen@brummen.nl
of bel ons via telefoonnummer
0575-568 233.

Onderzoek woningen en grondwaterstanden
in WaardeVOL Brummen

De feestelijke en sportieve lancering
van deze campagne is op vrijdag
14 februari. Iedereen is hierbij van vanaf
10.30 uur harte welkom. Het officiële
gedeelte begint om 11.00 uur. De clinic
Walking Football start een uur later en
van 14 tot 17 uur kan er gratis in het
zwembad gezwommen worden.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Aan vrijwel alle huishoudens in het
projectgebied van WaardeVOL
Brummen heeft Waterschap Vallei en
Veluwe eind januari een brief
bezorgd. Deze brief is bedoeld om
informatie op te halen over vocht en
droogte in en om woningen. Aan de
bewoners van de woningen wordt
gevraagd een vragenlijst in te vullen.
De vragen gaan over het wel of niet
beschikken over een kelder of
kruipruimte en of inwoners daar last
hebben van vocht of grondwater. Doel
van de informatie is de grondwatereffecten op de woning beter te kunnen
inschatten, zodat een plan gemaakt

kan worden om (toename van)
grondwateroverlast te voorkomen.
Bij een deel van de woningen wordt de
drempelhoogte van de voordeur
gemeten. Het betreft woningen die in
de huidige situatie mogelijk al wateroverlast hebben. Dit gebeurt om het
juiste beeld te krijgen welke woningen
nat zijn en welke droog. Inwoners die
meer willen weten over de meting of
over de vragenlijst kunnen contact
opnemen met omgevingsmanager
Yvonne Röling via 06-54665588
of een e-mail sturen naar
waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl.
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Gemeente Brummen kapt dode en slechte bomen
Bomen zijn van groot belang als het
gaat om comfort, leefbaarheid en een
gezonde samenleving. Ook in Brummen
is er daarom veel waardering voor de
vele bomen die onze groene gemeente
rijk is. De gemeente plant, verzorgt,
vervangt en onderzoekt de bomen om
dit in stand te houden. Hierbij hoort
ook dat we dode en afstervende bomen
kappen. Bij het inspecteren zijn er
afgelopen jaar meer dode en slechte
bomen aangetroffen dan andere jaren.
Veel van de te verwijderen bomen
hebben het zwaar te verduren gehad
door de droogte en hitte in de afgelopen 2 zomers. Dit toont aan dat niet
alle bomen tegen de klimaatverandering bestand zullen zijn. Het betekent
dat we nu goed moeten kijken naar de
soorten bomen die we aanplanten. Dit
jaar actualiseren we daarom ons
bomenbeleid. Door goed beleid willen
we voor de toekomst een divers en
gezond bomenbestand genereren.
Najaar 2020 staat herplanting van de
nu te kappen bomen gepland.
Oorzaken
Het klimaat in Nederland is de afgelopen 100 jaar in veel opzichten meetbaar
veranderd. Zo steeg de gemiddelde
temperatuur en nam de totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag toe. De natuur
verandert met het klimaat mee. Hier zijn
het vooral berken die het zwaar hebben
door de extremere omstandigheden.
Daarnaast hebben ook de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte
gezorgd voor dode bomen.

Bomenbeleid
Bij de actualisatie van ons bomenbeleid
later dit jaar nemen we dit soort
ontwikkelingen mee. Bij de boomkeuze
kijken we naar de benodigde leefruimte
onder en boven de grond (zodat ze een
lang leven hebben) en kijken we naar
diversiteit zodat ziektes (essentaksterfte
bijvoorbeeld) en plagen (denk aan de
eikenprocessierups) minder kans krijgen.
Hiermee willen we een divers en
gezond bomenbestand garanderen voor
de toekomst.
Herplanten
Op nagenoeg alle plekken waar een
boom verdwijnt, planten we komend
najaar jonge bomen terug. Dat doen we
ook op plaatsen waar door de juni-
storm van 2019 bomen verdwenen zijn.
Is herplant op dezelfde plek niet
mogelijk, dan doen we dat op een
andere plek in de gemeente.
Inspectie
Om ons boombestand op peil te
houden beoordelen we jaarlijks zo veel
mogelijk gemeentelijke bomen op hun
kwaliteit. In totaal zijn er 16.220 gemeentelijke bomen in Brummen. Het
afgelopen jaar hebben de inspecteurs
271 dode en slechte bomen aangetroffen die een risico vormen. De bomen die
een risico vormen worden weggehaald.
Daarnaast verdwijnen er 40 bomen
voor de herinrichting van straten en
plantsoenen. Die herinrichting is
bijvoorbeeld nodig vanwege het
aanpassen van de riolen.

Gecombineerd raadsforum op 6 februari
Twee inhoudelijke voorstellen worden op donderdagavond 6 februari besproken door de Brummense gemeenteraad. Dit tijdens de gecombineerde
forumbijeenkomst van de gemeenteraad. U bent van harte welkom in het
gemeentehuis in Brummen om het forum bij te wonen en eventueel over een
onderwerp mee te praten. Om 20.00 uur begint de bijeenkomst. De agenda
met de achterliggende stukken kunt u binnenkort downloaden op onze
website. Ook kunt u vanaf dan een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in
het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek.

Planning
De kapwerkzaamheden vinden de
aankomende weken plaats. Door de
zachte winter begint het broedseizoen
naar verwachting eerder dan gebruikelijk. We streven ernaar om op tijd
klaar te zijn. Voordat er een boom
wordt gekapt vindt er onderzoek
plaats naar bewoonde nesten. In dat
geval wordt er gekeken of het risico
aanvaardbaar is om de boom langer
te laten staan, of dat we maatregelen
nemen zoals het verwijderen van
bijvoorbeeld een deel van de kroon.
Voor het verwijderen van 65 bomen
is een omgevingsvergunning nodig en
wordt een vergunningprocedure
doorlopen. Deze bomen worden pas
gekapt als de bezwarentermijn
verlopen is.

Er staan twee verschillende maar ook belangrijke onderwerpen op de agenda.
Zo buigt de raad zich over het integrale veiligheidsplan voor de komende
4 jaar. Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met politie en openbaar
ministerie. Het geeft richting aan het veiligheidsbeleid en beschrijft vooral ook
de belangrijkste thema’s voor de komende 4 jaar. Op basis van dit plan wordt
door het college een jaarlijks uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld.
Het tweede raadsvoorstel op de agenda gaat over de uitgangspunten die de
regionale gezondheidsorganisatie GGD hanteert voor de begroting voor het
jaar 2021. Door vroegtijdig kenbaar maken van zienswijzen kunnen de
gemeenteraden van de 22 bij de GGD Noord- en Oost Gelderland aangesloten
gemeenten invloed uitoefenen op het beleid van de GGD.
Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten tijdens het forum. Geef dit vooraf door aan de
griffie van de raad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en via
telefoonnummer 0575-568 531.

Alex van Hedel leest voor…
Dinsdag 28 januari heeft de burgemeester gastouder Erika Elshof in haar kleine
huiselijke opvang in Brummen bezocht.
Zij had Alex van Hedel uitgenodigd om

in totaal 10 kinderen voor te lezen
vanwege de Nationale Voorleesdagen
van 22 januari tot 1 februari . De
kinderen vonden het geweldig!

Vuurwerk belangrijk onderwerp voor de gemeenteraad
De gemeenteraad trapte de eerste
besluitvormende vergadering van 2020
af met een viertal hamerstukken. Dit
betekent niet dat er op donderdagavond 23 januari niet gedebatteerd
werd. Met 2 moties vreemd aan de
orde van de dag zorgden de afschaffing van de verhuurdersheffing en
vuurwerk alsnog voor voldoende
gespreksstof. Duidelijk werd dat alle
raadsleden en collegeleden het eens
waren met de intenties achter de
moties, maar dat de discussie zich
vooral richtte op het gewenste tijdspad
en de wijze van uitvoering.
De 4 onderwerpen van de hamerstukken waren divers qua onderwerp. Zo
is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast en is er een
voorstel aangenomen voor een
nieuwe verordening die gaat over de
ondergrondse infrastructuur (AVOI).
Ook is er een besluit genomen over
het aanwijzen van een tweede lid en
een plaatsvervangend lid voor de
regioraad van de Regio Stedendriehoek. Het laatste raadsvoorstel maakt
het mogelijk dat er twee parkeerplaatsen voor aanwonenden nabij het
perceel Stuijvenburchstraat 139 in
Eerbeek komen.

Vreemd aan de orde van de dag
Raadsleden kunnen over een actueel
onderwerp dat niet is geagendeerd een
uitspraak doen. Zij dienen daarvoor een
motie vreemd aan de orde van de dag
in. De maatschappelijke discussie over
vuurwerk en de verhuurdersheffing
gaven aanleiding om deze onderwerpen
op de agenda te zetten.
Verhuurdersheffing opheffen
Corporaties met meer dan vijftig sociale
huurwoningen moeten elk jaar een
verhuurdersheffing betalen aan het
Rijk. Deze heffing is gebaseerd op de
WOZ-waarde van de woningen en is in
2014 ingevoerd om de staatsschuld te
verlichten. Met het indienen van de
motie wordt het college verzocht om er
bij het Rijk zo mogelijk samen met de
Gelderse gemeenten, de Provincie en
VNG op aan te dringen, dat de
verhuurdersheffing wordt afgeschaft en
er zo onder andere meer ruimte
ontstaat om dit geld in te zetten om
het tekort aan betaalbare woningen
voor oudere en jonge inwoners op te
lossen. Wethouder Timmer geeft in
haar reactie aan dat een lobby hierover
al is gestart door de VNG. Brummen is
hierbij betrokken. In hoeverre is iets
extra’s nodig vraagt zij terug aan de

raad. Het belang van een individueel
signaal richting Den Haag was hierop
een terugkerend antwoord. Na een
korte schorsing wordt de motie
ongewijzigd aangenomen door 5 van
de 7 partijen.
Zoeken naar alternatieven vuurwerk
Het laatste onderwerp van deze avond
ging over vuurwerk. Meermalen werd
geconcludeerd dat iedereen het erover
eens is dat het vieren van een jaarwisseling feestelijk zou moeten zijn en de
huidige wijze van omgaan met vuurwerk tot onacceptabele overlast en
gevaarlijke situaties leidt. De discussie
ging voornamelijk over wie de eerste
aanzet zou moeten doen om dit
onderwerp op te pakken en op welk
tempo dit zou moeten gebeuren. Na
twee korte schorsingen stemmen 11
raadsleden voor en 7 tegen een motie
waarmee wordt uitgesproken dat
uiterlijk september 2020 een voorstel
aan de raad wordt verwoord hoe er hier
een start wordt gemaakt richting een
verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
Daarnaast spreekt de raad zich uit om
samen met de Brummense samenleving
te kijken naar alternatieven voor het
afsteken van vuurwerk waar breed
draagvlak voor te vinden is.

Jongeren melden zich voor workshop én feest
In totaal zo’n tien jongeren hebben
interesse getoond in het organiseren van
een feest en het volgen van leerzame
workshops over onze lokale democratie.
Zowel tieners als twintigers hebben zich
gemeld bij de burgmeester, die tijdens de
nieuwjaarsreceptie jongeren uitnodigde
om voor de volgende jaarwisseling in
onze gemeente een spetterend feest te
organiseren. “Ik ben heel blij met deze
interesse en het enthousiasme”, laat de
burgervader weten. “Maar ik denk dat
er meer jongeren zijn die zich hiervoor
willen inzetten. De oproep geldt dus
nog steeds!”
Een leuk traject. Dat moet het volgens
Alex van Hedel worden. Niet alleen
moet het leiden tot een leuk oud en
nieuw-feest voor jongeren, gelijktijdig
wil Van Hedel dit initiatief gebruiken om
met jongeren in gesprek te komen over
hoe we met elkaar omgaan in de
gemeente, hoe het lokale bestuur is
geregeld en natuurlijk ook wat er

allemaal komt kijken als je een evenement wil organiseren. Van Hedel biedt
zijn actieve ondersteuning voor het feest
aan. In ruil voor zijn ambassadeursrol
organiseert hij ook een aantal leuke,
leerzame en gezellige workshops over
de lokale democratie. “Wat zou het
mooi zijn als we 15, 20 of misschien wel
25 jongeren samen kunnen brengen om
dit met elkaar voor elkaar te boksen.”
Jongeren die belangstelling hebben voor
dit initiatief van de burgemeester
kunnen dat doorgeven via mailadres
bijeenkomsten@brummen.nl.
Ook kunnen ze bellen naar
0575-568 233.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het renoveren
van 23 woningen, De Hilde en De
Wimme in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanleggen
van een uitrit, Engelenburgerlaan
18A, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van 8 tijdelijke stoomketels, Harderwijkerweg 41, Eerbeek
• Ingekomen aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het realiseren
van een aanbouw, Karel van Gelreweg 2, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere

•

•

•

•

omgevingsvergunning, het verbreden
van de uitrit, Vermeerstraat 7, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verbreden
van de uitrit, Vermeerstraat 19,
Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een werktuigenberging, Zutphensestraat 203 in Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een lindeboom, Zwarteweg 12,
Hall
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het bouwen van een
werktuigenberging, Zutphensestraat
203, Brummen

Kort nieuws
Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
reguliere omgevingsvergunning, voor
het verplaatsen van een uitrit,
Engelenburgerlaan 18A, Brummen
• Ingetrokken aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het vervangen van de garagedeur voor een pui
met schuifdeur, Fazantstraat 37,
Brummen
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het verbouwen van de
schuur op de locatie Voorsterweg
140, Brummen
Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd forum donderdag 6
februari 2020

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.

Overigens werden in het onderzoek in
november/december 2019 ook 2
andere onderwerpen aan de orde
gesteld. Zo werden er enkele vragen
gesteld over de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat daarbij om jaarlijks
terugkerende vragen, waardoor het
mogelijk is een vergelijking te maken.
De gemeentelijke dienstverlening wordt

door het panel gewaardeerd met het
rapportcijfer 6,6, de gemeentelijke
communicatie en informatie met een
6,5 en de samenwerking met inwoners
en organisaties met een 6,4. Dit laatste
cijfer is hoger dan in 2018, beide andere
waarderingscijfers vertonen een
minimale daling. De rapportage biedt
waardevolle informatie om te sturen op
de kwaliteit van de dienstverlening.
Ook kan de informatie op de landelijke
website www.waarstaatjegemeente.nl
worden geactualiseerd.
De panelleden kregen ook enkele
vragen voorgelegd over de ervaringen
met het panel, dat in 2014 van start is
gegaan. Het rapportcijfer dat het panel
krijgt is een 7,1. Een kwart van de
panelleden heeft echter geen of
onvoldoende het gevoel dat er iets met
de onderzoeksresultaten gedaan wordt.
Voor het gemeentebestuur reden om
op korte termijn de panelleden hierover
meer inzicht te geven.
Prettig wonen
Het merendeel van de vragen ging
echter over het wonen in de gemeente

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan
1100 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden.
Ongeveer driemaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over
een actueel onderwerp. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u
dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl. Wilt u liever schriftelijk
deelnemen? Bel dan 0575-760227.

De gemeente houdt zich op verschillende fronten bezig met activiteiten die
betrekking hebben op het klimaat. Dit geldt niet alleen voor de gemeente,
maar ook voor vele andere instanties en inwoners. Zowel individueel als
gegroepeerd. Dit is ook nodig want we hebben samen veel werk te verzetten
op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire samenleving, biodiversiteit,
natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid in groenbeheer, bodemkwaliteit en
natuurontwikkeling. Daarom is de gemeente Brummen gestart om hiervoor
een programmatische aanpak te ontwikkelen. Met deze aanpak willen wij ons
de aankomende jaren kunnen richten op de volle breedte van deze thema’s en
de onderlinge verbindingen daartussen.

Beleidsregels bijzondere bijstand
B&W hebben de beleidsregels bijzondere bijstand 2020 vastgesteld. Deze
gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Met het vaststellen
van deze regels geeft het college uitvoering aan de Participatiewet. Inwoners
kunnen daar waar nodig gebruik maken van bijzondere bijstand. Eind 2019
hebben de concept-beleidsregels ter inzage gelegen. De reacties die zijn
gekomen heeft het college verwerkt.

Vruchtbare samenwerking met Smurfit Kappa

Inwonerspanel spreekt zich uit over wonen
Zorgen voor betaalbare woningen.
Maar ook langer zelfstandig wonen en
bouwen van nieuwe woningen. Dat zijn
volgens de panelleden van Brummen
Spreekt de belangrijkste onderwerpen
die de gemeente moet oppakken bij de
uitwerking van de woonagenda. Deze
en andere uitkomsten van het onderzoek onder het inwonerspanel over
wonen in de gemeente Brummen zijn te
lezen in het onderzoeksrapport op de
website www.brummenspreekt.nl. In
totaal hebben 691 van de 1122 panelleden deelgenomen aan het onderzoek
eind 2019. Een respons-percentage van
62 procent. Onderzoeksbureau
Moventem laat weten dat door het
grote aantal respondenten het onderzoek statistisch betrouwbaar is.

Programma gemeentelijke klimaataanpak

Brummen. Uit het onderzoek blijkt dat
velen met veel plezier in de gemeente
Brummen wonen. 65 procent heeft
geen plannen om (op termijn) te verhuizen, 35 procent wel. Echter van deze
laatste groep wil het merendeel blijven
wonen in de gemeente Brummen
(64%). Zij hebben hun vizier vooral
gericht op een koopwoning (53%),
maar een deel (29%) heeft de voorkeur
voor een huurwoning.
De gemeenteraad heeft een woon
agenda vastgesteld die in 2020 wordt
uitgewerkt in een afwegingskader. Het
panel laat weten dat vooral starters/
jongeren (35%), senioren (30%) en
gezinnen met kinderen (11%) belangrijke doelgroepen zijn. Ook heeft het
panel een mening over hoe de gemeente een oplossing kan vinden om vraag
en aanbod op de woningmarkt beter op
elkaar aan te laten sluiten. 40 procent
spreekt zich uit voor het bouwen van
meer seniorenwoningen, 33% voor het
bouwen van starterswoningen en
hetzelfde percentage voor huurwoningen met een lage huurprijs.

Accountmanagers Judith Curré en Bas
Willemse bezoeken namens WerkFit
Brummen vele bedrijven in onze
gemeente en omgeving. Zo heeft Bas
Willemse regelmatig contact met
Ricardo Pique van Smurfit Kappa.

belangrijk werk. Voor Smurfit Kappa is
immers het leveren van kwalitatieve
goede producten erg belangrijk. Als
controle-medewerker kijk je of de
opdruk op de kartonnen verpakkingen
goed uit de machine zijn gekomen.”

Ricardo is daar HR-adviseur. Hij wil graag
meedenken om mensen weer een kans
te bieden op de arbeidsmarkt. Dit door
hen een leuke werkplek te bieden binnen
Smurfit Kappa. “Dit heeft al tot een
mooie plaatsing geleid. Een jongeman uit
onze gemeente heeft een baan gekregen
op de controleafdeling,” laat Bas trots
weten. “Een mooie kans en ook zeer

Lees het volledige bericht op onze
website. Ondernemers die ook mensen
een kans willen bieden op de arbeidsmarkt kunnen contact opnemen met de
accountmanagers van WerkFit Brummen: Bas Willemse (tel. 06-82137126,
mail b.willemse@brummen.nl) en
Judith Curré (tel. 06-82136977,
j.curre@brummen.nl).

Uw persoonlijke afvalkalender?
Ga naar www.circulus-berkel.nl/afvalkalender

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

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

