
Beperkte agenda besluitvormende  
raadsvergadering 
De besluitvormende raadsvergadering op donderdag 20 februari kent een 
beperkte agenda. Er staan namelijk 3 voorstellen op de agenda. Het gaat om 
2 raadsvoorstellen en één aangekondigde motie over een niet op de agenda 
staand onderwerp. De agenda van deze besluitvormende raadsvergadering 
komt voort uit het raadsforum van 6 februari. De vergadering van 20 februari 
begint om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 

De 2 raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen lopen 
qua onderwerp nog uiteen. Allereerst buigt de gemeenteraad 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 uitvoe-
ringsplan 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.

Het derde inhoudelijke onderwerp dat op de agenda staat heet een zogenoem-
de ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Dit wil zeggen dat een politieke 
partij een uitspraak van de gemeenteraad wil over een onderwerp dat niet op 
de agenda staat. De GroenLinks-fractie heeft een motie voorbereid waarin de 
fractie het college oproept zich sterk te maken voor ‘tijdelijke natuur’. Het gaat 
hierbij om het inzetten van braakliggende terreinen voor tijdelijke natuur.

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken raadplegen via onze website www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de 
agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in 
het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in 
de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Brummen zet in op preventieve bestrijding eikenprocessierups
De gemeente gaat dit jaar tijdig de strijd 
aan met de eikenprocessierups. Komend 
voorjaar zetten we natuurlijke vijanden 
(aaltjes) van de rupsen uit op eikenbo-
men . Door de aaltjes komen er minder 
eikenprocessierupsen en daardoor ook 
minder brandharen die overlast 
veroorzaken. We zetten ook acties in 
gang om de aanwezigheid van natuurlij-
ke vijanden te stimuleren. We gaan 
sommige groenstroken inzaaien met 
bloemenmengsels en willen bermen 
anders gaan maaien. Zo kunnen we 
samen met de inzet van inwoners in 
eigen tuin zo veel mogelijk eikenbomen 
vrij houden van de eikenprocessierups. 

De eerste actie die we uitvoeren is om in 
geselecteerde eikenbomen aaltjes, 
zogenaamde ‘nematoden’, uit te zetten. 
De nematoden zijn van alle preventieve 
bestrijdingsmethodes het minst schade-
lijk. Ze hebben namelijk geen negatieve 
gevolgen voor dieren die hoger in de 
voedselketen staan en ze zijn niet giftig. 
We zetten geen aaltjes uit op plaatsen 
waar beschermde vlindersoorten worden 
waargenomen. Om de vlinders te 
behouden laten we op deze plaatsen 
medio mei/juni de eikenprocessierupsen, 
net als afgelopen jaar, wegzuigen.

Bevorderen natuurlijke vijanden
Het uitzetten van aaltjes en het wegzui-
gen van rupsen is iets wat we eigenlijk 
liever niet doen. Het is beter de natuur 
zelf de overlast te laten oplossen. Er zijn 

natuurlijke vijanden van de eikenproces-
sierups die voor een afname van de plaag 
kunnen zorgen. Meestal is het een 
kwestie van tijd totdat er voldoende 
natuurlijke vijanden aanwezig zijn om de 
overlast weg te nemen. Diverse vogel-
soorten, vleermuizen maar ook insecten-
soorten als sluipwespen en gaasvliegen 
doen zich tegoed aan de rups of de 
eikenprocessievlinder. 

Inzaai bloemenmengsels 
Op een aantal plekken binnen de 
bebouwde kom  gaan we stukken gazon 
omvormen tot bloemenstroken. In deze 
stroken wordt een bloemenmengsel 
ingezaaid waar de natuurlijke vijanden 
van de rups op af komen. Door het 
aanbrengen van de bloemen wordt niet 
alleen de biodiversiteit verbeterd maar 
ook het aanzien van de straat. Door het 
maaibeheer van de bermen in het 
buitengebied te wijzigen van klepelbe-
heer naar maaien en afvoeren worden 
ook daar de bermen soortenrijker. De 
bermen worden door het afvoeren van 
het maaisel namelijk schraler en daardoor 
rijker aan bloemsoorten.

Samen in actie
Inwoners kunnen helpen bij de bestrij-
ding van de eikenprocessierups. Dat kan 
door de tuin geschikt te maken voor 
natuurlijke vijanden van de rups. Het 
ophangen van nestkastjes, het zaaien van 
bloemen en natuurvriendelijk onderhoud 
van de tuin dragen daar aan bij. Wij 

roepen daarom iedereen op om nu in 
alvast actie te komen en zo het natuurlijk 
evenwicht te herstellen. Zo kunnen we 
straks de overlast zo veel mogelijk te 
beperken. Op www.brummen.nl komt 
binnenkort meer informatie te staan over 
wat inwoners kunnen doen.

Oppakken van meldingen
Ondanks gezamenlijke inspanningen is 
overlast niet volledig te voorkomen. De 
afgelopen jaren is gebleken dat gespecia-
liseerde aannemers zeer druk bezet zijn 
en dat de bestrijding veel geld kost. Het is 
hierdoor ook dit jaar niet mogelijk om 
elke melding van overlast door brandha-
ren op te pakken. Overlast van eiken op 
particuliere grond zijn een verantwoorde-
lijkheid van de eigenaar zelf. De meldin-
gen voor gemeentelijke eiken in 
gebieden met een hoog risico (waar veel 
mensen komen of langdurig verblijven) 
voeren we zo snel als mogelijk uit. De 
prioriteit ligt op nesthaarden op gemeen-
telijke eiken binnen de bebouwde kom, 
bij bewegwijzerde fiets- en wandelroutes 
en op gemeentelijke eiken die binnen 
50 meter van een woning in het 
buitengebied staan. 

Landelijk onderzoek in de ondergrond 
voor aardwarmte
De Rijksoverheid onderzoekt waar de 
ondergrond in Nederland mogelijk 
geschikt is voor de winning van 
aardwarmte. Dit zodat we straks ook 
vanuit deze bron een deel van onze hui-
zen, kantoren en bedrijven kunnen 
verwarmen. Dit onderzoek wordt in 
maart door EBN uitgevoerd en vindt 
plaats rond Eerbeek. Bewoners en even-
tuele bedrijven in de directe omgeving 
van de werkzaamheden ontvangen 
hierover een brief aan huis van EBN. De 
aankomende weken neemt de aanne-
mer contact op met grondeigenaren. 

Gedurende dit onderzoek worden er op 
bepaalde plekken gaten in de grond 
gemaakt. Door geluidsgolven in de 
ondergrond te brengen worden zo de 
dikte en ligging van de onderliggende 
aardlagen in kaart gebracht. Dit heet 
seismisch onderzoek en is een onderdeel 
van de landelijke Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland (SCAN). Het is 
een verkennend onderzoek. Het winnen 

van aardwarmte is geen onderdeel van 
dit onderzoek. Dit seismisch onderzoek 
is een vervolg op een onderzoek dat 
eerder dit jaar, volgens dezelfde 
werkwijze, tussen Utrecht en Almere is 
uitgevoerd door EBN. Er is toen geen 
schade of overlast gemeld. 

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor 
meer informatie over SCAN. Op deze 
website staan binnenkort ook de 
locaties van het seismisch onderzoek in 
deze regio en u kunt er updates over de 
werkzaamheden in dit gebied lezen. 
Heeft u vragen over de uitvoering van 
het onderzoek? Neem dan contact op 
via het mailadres info@scanaardwarm-
te.nl. Voor dringende situaties in 
verband met de uitvoering van het 
seismisch onderzoek kunt u bellen met 
het telefoonnummer 030 – 233 90 13.

Goede samenwerking met Apeldoorn in sociaal domein
Wethouder Ine van Burgsteden, binnen 
het Brummens college verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Participatie-
wet, bezocht afgelopen donderdag haar 
collega Maarten van Vierssen van de 
gemeente Apeldoorn. Dit om kennis te 
maken, maar vooral ook om de goede 

onderlinge samenwerking in het sociale 
domein te markeren. Recent hebben de 
colleges van Brummen en Apeldoorn een 
nieuwe dienstverleningsovereenkomst 
getekend voor de komende drie jaar. 

Er is sprake van een goede samenwer-
king tussen de gemeenten Apeldoorn 
en Brummen. Het gaat dan onder 
andere over de uitvoering van de 
Participatiewet, inkomensondersteuning 
en leerplicht. Er is met ingang van dit 
nieuwe jaar 2020 weer een nieuwe 
driejarige overeenkomst afgesloten. Er 
zijn nieuwe toekomstbestendige 
afspraken gemaakt, waar beide 

gemeenten heel blij mee zijn. Want 
hoewel iedere gemeente zelf verant-
woordelijk is voor de uitvoering van 
wet- en regelgeving, door goed samen 
te werken bundel je kennis en verhoog 
je de kwaliteit. En dat is belangrijk voor 
de dienstverlening aan onze inwoners. 

Van Burgsteden, vanaf 21 november 
2019 wethouder van de gemeente 
Brummen, bezocht donderdag  
6 februari de gemeente Apeldoorn om 
zich persoonlijk over de goede samen-
werking en de gemaakte afspraken te 
laten informeren. Dit deed ze samen 
met gemeentesecretaris Marcel Klos. 

Strenge regels rondom persoonsgegevens
De Basisregistratie Personen (BRP) 
bevat persoonsgegevens van alle 
inwoners van Nederland (de zogenoem-
de ingezetenen) en van personen die 
Nederland hebben verlaten (de niet 
ingezetenen). Gemeenten houden deze 
persoonsgegevens bij in de BRP. 
Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt 
of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als 
iemand gaat verhuizen naar een andere 
gemeente, verhuizen de persoonsgege-
vens met diegene mee. Omdat het gaat 
om persoonsgegevens is het cruciaal dat 
een gemeente daar uitermate zorgvuldig 
mee omgaat. Hiervoor zijn allerlei regels 
opgesteld. Ook de gemeente Brummen 
neemt dit erg serieus. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft 
dinsdag de beveiligingsrichtlijn BRP en 
de Regeling beheer en toezicht BRP 
vastgesteld. 

De regels zijn nodig omdat onze samenle-
ving steeds ingewikkelder wordt. Er is 
meer aandacht voor het voorkomen en 
tegengaan van identiteits- en adresfrau-
de. Maar ook voor het leveren van 
maatwerk voor complexe woon- en 
leefsituaties. De eisen die aan informatie-
beveiliging en privacybescherming 
worden gesteld worden steeds strenger. 
We waarborgen daarmee de beschik-
baarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en 
controleerbaarheid van de gegevens in de 

BRP. Met de vaststelling van de regelin-
gen voldoet de gemeente Brummen aan 
de wettelijke eisen en verplichtingen. Ook 
heeft het college enkele medewerkers 
expliciet aangewezen die verantwoorde-
lijk zijn voor de uitvoering van deze taken. 
Daarbij constateert het college dat er wat 
extra capaciteit (een vakspecialist) nodig 
is (0,4 fte) om deze taken volgens de 
richtlijnen goed uit te voeren. Deze extra 
formatie voor het procesteam Burgerza-
ken wordt dit jaar overigens gevonden 
binnen de bestaande capaciteit van de 
gemeentelijke organisatie. De structurele 
effecten betrekt het college bij het 
opstellen van de perspectiefnota 
2021-2024, later dit voorjaar. 

14 februari 2020



Programmaplan jeugdzorg/Wmo 
B&W hebben besloten akkoord te gaan met de inhoud van het programmaplan 
Jeugdzorg en Wmo 2020-2022 van de Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe. 
Diverse gemeenten, waaronder Brummen, werken in deze zorgregio samen als 
het gaat om jeugdzorg en Wmo. Denk aan de inkoop van voorzieningen, 
toezicht, kwaliteitscontrole en contractbeheer. In het plan zijn de beoogde 
resultaten beschreven. Ook hebben B&W besloten akkoord te gaan met de 
uitvoeringsovereenkomst met deze zorgregio. De bestaande overeenkomst liep 
eind 2019 af. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar.

Overeenkomst met Regionaal Archief
De gemeente Brummen gaat een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met 
de gemeente Zutphen aan over het beheren van de archiefbescheiden van de 
gemeente Brummen. Deze werkzaamheden worden ook de komende 3 jaar 
uitgevoerd door het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Met dit besluit voldoet 
de gemeente aan zorgplicht op basis van de Archiefwet den AVG. Ook de 
komende 3 jaar is het archief aan de Spiegelstraat in Zutphen de archief-
bewaarplaats voor Brummen.

Rechtbank houdt vergunning 
Zonnepark Hall in stand
De rechtbank in Arnhem is van mening dat de gemeente Brummen in 
redelijkheid de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark in 
Hall heeft kunnen verlenen. De rechtbank is van mening dat er voldoende 
onderzoek is gedaan. Ook zijn omwonenden voldoende betrokken bij het 
plan. De rechtbank heeft het beroep van een aantal omwonenden niet 
ontvankelijk verklaard, omdat zijn te ver weg van de beoogde locatie wonen. 
Het beroep van de overige omwonenden is door de rechtbank ongegrond 
verklaard. Voor hen staat overigens nog de mogelijkheid open voor het 
instellen van hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. Kijk voor meer 
informatie over dit onderwerp op brummen.nl. 

Kerststukken op begraafplaatsen
Vanaf 24 februari beginnen de buitendienstmedewerkers van de gemeente 
met het verwijderen van kerststukken op de algemene begraafplaatsen. Wilt u 
materialen van deze kerststukken bewaren? Dan adviseren wij u om de 
kerstversieringen en -stukken zelf weg te halen vóór 24 februari. Dit om 
misverstanden te voorkomen.

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 64 diverse bomen, op verschillen-
de locaties binnen de gemeente 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een overkapping, Sleutelbloem 15 
in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een ginkgo biloba, Voorsterweg 1 
in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
vergunning, het bouwen van 

3 vrijstaande woningen en 6  
2-onder-een-kap woningen,  
Alant in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 7 coniferen, 6 grove dennen, 
2 Amerikaanse eiken, 1 kers,  
2 esdoorns, 1 zomereik, 12 sparren, 
1 hulst, 2 taxussen, Charlotte van 
Bourbonlaan 10 in Eerbeek 

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning van reguliere 
naar uitgebreide procedure, het 
plaatsen van zonnepanelen op de 
locatie Baankstraat 5B in Empe

Beschikkingen / afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het kappen van een 
Amerikaanse eik op de locatie 
Rentmeesterstedeweg 11 in Eerbeek 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het vervangen van de 
raamkozijnen op de locatie Voor-
stondensestraat 8 in Hall 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 2 fijnsparren, 
Charlotte van Bourbonlaan 9 in Eerbeek 

Overige overheidsinformatie 
• Besluitvormende raadsvergadering 

20 februari 2020 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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B&W geven geen vervolg aan onderzoek naar MFC Eerbeek
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten geen vervolg te geven aan het 
onderzoek naar een multifunctioneel 
centrum (MFC) in Eerbeek. Een vorig 
jaar uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek 
wijst uit dat alle varianten die zijn 
onderzocht, kostbaar zijn. Ze voldoen 
ook niet aan de gestelde voorwaarde 
dat er voor de gemeente bij een 
eventuele medewerking aan een MFC 
sprake moet zijn van gelijkblijvende of 
dalende (exploitatie)lasten voor de 
gemeente. De initiatiefgroep is 
inmiddels op de hoogte gebracht van 
het besluit om als gemeente niet verder 
mee te werken aan vervolgonderzoe-
ken. Ook de gemeenteraad is via een 
informatienota over de resultaten van 
het haalbaarheidsonderzoek geïnfor-
meerd. Daarbij heeft het college het 
besluit aan de raad meegedeeld. 

Ongeveer een jaar geleden heeft het 
gemeenbestuur besloten om samen met 
de initiatiefgroep MFC Eerbeek ‘De 
Ontmoeting’ een haalbaarheidsonder-

zoek te doen. Dit onderzoek moest 
inzicht geven of een MFC in Eerbeek 
kans van slagen heeft. De gemeente-
raad stelde hiervoor een bedrag 
beschikbaar. De initiatiefgroep nam een 
derde van de kosten van dit onderzoek 
voor haar rekening. In het najaar van 
2019 werd het onderzoek afgerond. 
Het college heeft inmiddels kennisgeno-
men van dit onderzoek en ook een 
standpunt er over ingenomen. 

Zorgvuldige afweging
Het college ziet in dat een multifunctio-
neel centrum een middel kan zijn om de 
samenwerking te bevorderen van 
sport- of sociaal maatschappelijke 
voorzieningen in Eerbeek. Het onder-
zoek laat ook zien dat alle varianten 
veel geld kosten en niet voldoen aan 
het uitgangspunt over het geld dat de 
gemeente maximaal beschikbaar heeft. 
De businesscase van een ‘sportcampus’ 
(een plek voor de sportverenigingen) 
kent het kleinste financiële tekort van 
ongeveer 4 miljoen euro. Het college is 

niet voornemens om woningbouw op 
de locatie De Bhoele te realiseren om 
een deel van dit financiële tekort op te 
lossen. Het college wil het beschikbare 
woningbouwprogramma benutten op 
andere locaties in Eerbeek en in de rest 
van de gemeente Brummen. Ook 
vinden burgemeester en wethouders 
dat er bij een sportcampus voor de 
binnen- en buitensport geen sprake 
meer is van een multifunctioneel 
centrum, maar eerder van een aange-
paste sportvoorziening. Al met al is er in 
de ogen van het college onvoldoende 
urgentie en noodzaak om de variant 
van een MFC of sportcampus verder te 
onderzoeken. Mede gelet op alle 
opgaven die de gemeente al heeft. 

Waardering
Hoewel het college heeft besloten geen 
vervolg te geven aan het haalbaarheids-
onderzoek, heeft het de waardering 
uitgesproken van alle betrokkenen bij dit 
initiatief. Het haalbaarheidsonderzoek is 
overigens te lezen op onze website. 

Film over Knooppunt Mantelzorg 
‘Beelden zeggen meer dan woorden’. 
Met dat motto in gedachten heeft het 
Knooppunt Mantelzorg gistermiddag een 
korte film gepresenteerd. Deze heeft als 
doel om alle inwoners in de gemeente 

Brummen te informeren over de onder-
steuning die het knooppunt kan bieden. 
Maar ook tegelijkertijd een oproep aan 
mantelzorgers om niet te schromen om 
bij vragen vooral contact op te nemen 
met de consulenten van het Knooppunt: 
Ellen Lammersen en Karin van Aalst. 
Deze consulenten zijn samen het 
aanspreekpunt binnen het knooppunt. 
Zij bieden graag een luisterend oor en 
kunnen helpen bij het verlichten van de 
mantelzorgtaken. Zij zijn er speciaal voor 
alle mantelzorgers in onze gemeente. 

Halverwege 2016 heeft de gemeente 
het Knooppunt Mantelzorg opgestart. 
Dit met als belangrijkste taak om de 
verbindende schakel te zijn voor alle 
partijen die te maken hebben met 
mantelzorg. Het knooppunt is daarom 
ook een netwerkconstructie van waaruit 
mantelzorgondersteuning in de 
gemeente Brummen zo breed mogelijk 
invulling krijgt. De uitvoering is 
ondergebracht bij Stichting Welzijn 
Brummen. Het knooppunt zoekt actief 
de samenwerking op met verschillende 

organisaties en professionals, zoals 
bijvoorbeeld scholen en huisartsen. 
Maar het Knooppunt Mantelzorg is er 
ook voor het directe contact met de 
mantelzorgers. De beide consulenten 
helpen mantelzorgers graag bij het 
vinden van antwoorden die aansluiten 
bij de persoonlijke situatie en knelpun-
ten die zich daarbij voordoen. 

Meer weten? 

Om goed op de hoogte te zijn van wat 
het knooppunt voor mantelzorgers kan 

betekenen, is het verstandig dat mantel-
zorgers zich kenbaar maken en zich bij het 
steunpunt aanmelden. Dit kan eenvoudig 
door een mail te sturen naar het mailadres 
mantelzorg@welzijnbrummen.nl. 
Of door te bellen naar telefoonnummer 
(0575) 56 19 88. 

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Vragen over uw belastingaanslag? 
Kijk op www.brummen.nl/belastingen 


