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Als het gaat om wonen, volgen 
ontwikkelingen elkaar snel op. Denk 
aan nieuwe wetgeving om mensen 
langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. Of aan het duurzamer maken 
van woningen. Daarom is de Woonvi-
sie van de gemeente Brummen toe aan 
een update. We vertellen hier graag 
meer over. En horen ook graag uw 
dilemma’s en ideeën. U bent hiervoor 
van harte welkom op maandag 1 april 
in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Engelenburgerlaan 31 in Brummen. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Wensbeeld voor wonen
De Woonvisie 2016–2025 hebben we 
een paar jaar geleden opgesteld samen 
met de woningstichting en huurdersbe-
langenvereniging. Ook inwoners en 
andere belangenorganisaties hebben 
uitgebreid mee kunnen praten. Tijdens 
verschillende bijeenkomsten hebben zij 
aangegeven hoe Brummen er in 2025 
uit moet zien op het gebied van 
wonen. En welke onderwerpen 
belangrijk zijn om dit te bereiken. De 
Woonvisie beschrijft dus een wensbeeld 
voor de toekomst. Dit blijft overeind. 
Net als de pijlers die hierbij belangrijk 
zijn. We gaan de Woonvisie dus niet 
helemaal herschrijven, maar aanpassen 
aan nieuwe wetgeving en technische 
inzichten. De belangrijkste ontwikkelin-
gen zijn:

 •  Wetgeving rondom het scheiden 
van wonen en zorg. Met als doel: 

mensen moeten langer zelfstandig 
thuis blijven wonen, met meer zorg 
aan huis. Ook kan er behoefte zijn 
aan bijzondere woonvormen.

 •  Duurzaamheid: 95% van de 
woningvoorraad staat er al. Dit 
betekent dat verduurzamen vraagt 
om aanpassingen van bestaande 
huizen. Mensen moeten zich 
hiervan meer bewust worden.

 •  Vraag en aanbod: zijn deze nog 
goed op elkaar afgestemd? Het is 
goed om inzicht te krijgen in de 
woningmarkt en te onderzoeken 
aan welke woningen in de toe-
komst nog behoefte is.

De woonvisie gaat niet over individue-
le woningbouwplannen en -locaties. 

Na de update stellen we richtlijnen op 
voor nieuwe woningbouwinitiatieven. 
Deze dienen als toetsingskader voor 
woningbouwplannen. 

Aanmelden
Wilt u erbij zijn op maandag 1 april? 
Meldt u zich dan uiterlijk 22 maart aan 
met een e-mail aan m.peters@
brummen.nl. Uiterlijk 27 maart sturen 
we u dan een startnotitie over de 
update van de woonvisie. Hierin staat 
meer informatie over de huidige 
woningmarkt en de belangrijkste 
opgaven voor de komende jaren. 

Meer informatie vindt u ook op  
www.brummen.nl onder Bouwen en 
Wonen, Woonvisie.

Op 8 maart gaat een boomverzor-
gingsbedrijf 5 lindebomen kappen in 
de Primulastraat in Brummen. 
Meerdere bewoners hebben overlast 
van de bomen. Er zitten veel bladlui-
zen in. Deze beestjes scheiden 
suikerdruppels uit waardoor er een 
plakkerige laag op auto’s, huizen, 
tuinmeubelen terechtkomt. Bewoners 
hebben de gemeente gevraagd om 
deze overlast te verminderen. Het 

college heeft vorig jaar besloten om 
een aantal maatregelen te nemen. 

De bomen staan dicht op elkaar. We 
gaan nu om en om een boom wegha-
len. Hierdoor worden er 5 bomen 
geveld en krijgen de 5 overgebleven 
bomen meer ruimte en licht om uit te 
groeien. Daarnaast gaan we bij de 
bomen die blijven staan de ondergrond 
verbeteren. Een speciaal bedrijf gaat de 

ondergrond beluchten. Ook worden er 
lavakorrels, compost en goede schim-
mels in de grond gebracht. Op die 
manier verbetert de groeiplaats en 
daarmee de conditie van de bomen.

Bladluizen en mieren
In de boom hangen we zakjes met larve 
van lieveheerbeestjes. Lieveheerbeestjes 
eten bladluizen waardoor de overlast 
van honingdauw minder wordt.  Maar 
mieren beschermen weer de bladluizen. 
Daarom plaatsen we een anti-mieren-
band om de stammen van de bomen 
die blijven staan. Mieren kunnen dan 
vanaf de grond niet meer naar de kroon 
lopen en de luizen beschermen.  Zo 
verminderen we op een natuurlijke 
manier de overlast en verbetert de 
conditie van de bomenlaan.

Wegafsluiting
Vanwege de werkzaamheden is de 
Primulastraat vanaf 07:30 afgesloten 
tussen de Arnhemsestraat en de 
Leliestraat. Om 16:00 uur is de rijbaan 
weer vrij voor alle verkeer. Er wordt 
geen omleiding ingesteld.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de boombe-
heerder Rick Backx. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer 0575-568 551 of 
stuur een e-mail naar 
r.backx@brummen.nl.

1 april: infoavond update Woonvisie Financieel Gezond 
Deze week bevat GemeenteThuis twee extra pagina’s met de titel 
‘Financieel Gezond Brummen’. Deze pagina’s zijn ook te vinden op 
onze website www.brummen.nl/financieelgezond. 

13 maart Politiek Café
Geïnteresseerd in lokale politiek en belangrijke thema’s in onze gemeente? 
Bibliotheek Brummen | Voorst en lokale omroep RTV Veluwezoom organiseren 
woensdag 13 maart een Politiek Café. Zij hebben de lijsttrekkers van de lokale 
politieke partijen uitgenodigd om in debat te gaan, onder leiding van Piet Buwalda. 
De avond vindt plaats in de Eerbeekse bibliotheek en begint om 20.00 uur. U kunt 
het Politiek Café ook beluisteren via de kanalen van RTV Veluwezoom.

Verkiezingen: wijziging stemlokaal
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de 
verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. U kunt die 
dag tussen 7.30-21.00 uur stemmen waar dat voor u het makkelijkst is. 

Er zijn in Brummen 15 stembureaus. Het stemlokaal dat altijd was gevestigd in 
‘Basisschool de Enk’ is verplaatst naar de locatie waar ook de nieuwe school zich 
bevindt: het gebouw van het ‘Scholencluster Lorentzstraat 1-3’. Kijk op onze 
website voor het complete overzicht en overige informatie. 

Lenen voor zonnepanelen

Vergunningen, toezicht en handhaving in 2019

Primulastraat: vermindering overlast en versterken bomenlaan

Als het gaat om energiebesparing, kan 
iedereen een handje helpen. Door 
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak 
te plaatsen of isolatiemaatregelen te 
nemen, maakt u uw woning duurzamer 
én comfortabeler. Dat vraagt wel om 
een investering, die pas later geld 
oplevert. Daarom verstrekt de gemeente 
Brummen sinds eind 2017 duurzaam-
heidsleningen met een lage rente.

Minder kosten, meer comfort
In ruim een jaar tijd zijn er zo’n 140 
leningen verstrekt voor in totaal bijna 1 
miljoen euro. Dit loopt via het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVn). De meeste mensen 
gebruiken de lening om zonnepanelen 
aan te schaffen. Die zorgen niet alleen 
voor een lagere energierekening, maar 
ook voor een aangenamer en comforta-
bel huis. Bovendien bespaart u met het 
opwekken van zonne-energie op de 
uitstoot van broeikasgassen. En dat is 
ook goed voor het milieu. 

Lening online aanvragen
Wilt u ook duurzame maatregelen 
treffen aan uw eigen woning? Dan kunt 
u online de eerste aanvraag doen. Kijk 
hiervoor op www.brummen.nl bij 
Duurzaamheidslening.

De gemeente moet op verschillende 
terreinen zorgen voor vergunningver-
lening, toezicht en handhaving (VTH). 
Denk aan bouw, ruimtelijke ordening, 
brandveiligheid en milieu. Maar ook 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) en bijzondere wetten. Hoe we 
die taken regelen, staat in het uitvoe-

ringsprogramma VTH. Het college 
heeft deze week het programma voor 
2019 vastgesteld. Hierin staat onder 
andere hoe we de beschikbare mensen 
inzetten voor de VTH-taken. En dat 
we de taken op het gebied van milieu 
laten verzorgen door de Omgevings-
dienst Veluwe IJssel.  
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Lantaarnpalen Stuijvenburchstraat
Een aantal lantaarnpalen op de Stuijvenburchstraat is al een tijdje kapot. We 

zijn in overleg met de leverancier om de armaturen op de masten te vervan-

gen. We weten dus van de problemen en hopen het zo snel mogelijk op te 

lossen.  U hoeft dit niet meer te melden bij de gemeente.

Is er bij u in de buurt een lantaarnpaal kapot? Meld het via Fixi. Vergeet dan 

niet om het mastnummer te vermelden. 

Donderdag: raadsforum 
Op donderdagavond 14 maart is er weer een (gecombineerd) raadsforum. Er 

staan vier inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Het gaat om een notitie 

over de gemeentelijke financiële situatie, actueel beleid voor gladheidbestrij-

ding, een nieuwe beheerverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen en 

het verlengen van de overeenkomst met de accountant. Het forum geldt als 

voorbereiding voor de besluitvormende vergadering van twee weken later. 

Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen en eventueel over 

een onderwerp mee te praten. Lees meer op onze website.

Waterschapsverkiezingen
Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. Omdat we erbij wonen, ervan 

genieten of ermee leven. We hebben water nodig om bomen te laten groeien en 

oogsten te laten slagen. Water is overal om ons heen: in grachten, sloten, beken, 

meren en rivieren. Wist u dat de waterschappen al dat water beheren? Hoe zij 

dat doen, daar heeft u invloed op. Dus hallo IJsseloeververtoevers: we mogen 

weer stemmen! Kijk voor meer informatie op waterschapsverkiezingen.nl of 

vallei-veluwe.nl/verkiezingen en geef uw stem op 20 maart.

Kort nieuws

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

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe inrit, ‘t 
Haagje 54 in Eerbeek (06-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verrichten van onderhoudswerkzaam-
heden aan de woning en het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit, Hommel-
straat 1 in Empe (06-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van 2 rijen met16 zonnepa-
nelen, Kaniestraat 2 in Brummen 
(06-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een esdoorn, Prof. 
Weberlaan 5 in Eerbeek (06-03-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 38 essen, Holthuizerweg 
1 in Brummen (06-03-2019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 97 bomen (53 eiken, 2 
esdoorns, 20 berken, 2 elzen, 1 spar, 
12 dennen en 2 overig), Lombok 
Eerbeek Fase 2 (06-03-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Eerbeekseweg 1a, te Brummen. 
(06-03-2019)

• Verleende evenementenvergunning, ‘t 
Hungeling, te Eerbeek. (06-03-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Concours Hippique Hunnekink, 
Meeuwenbergweg 13 te Empe.  
(06-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van dakramen 
op de locatie Baron van Sytzamastraat 
56 in Brummen (06-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een 
walnotenboom en een den (den is 
vergunningvrij) op de locatie Dwars-
weg 8 in Brummen (06-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het uitbreiden van de 
woning en het tijdelijk plaatsen van 
een woonunit op de locatie Hallseweg 
13 in Eerbeek (06-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor een gevelwijziging op de 
locatie Knoevenoordstraat 22 in 
Brummen (06-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een eik op 
de locatie Oude Eerbeekseweg 33 in 

Brummen (06-03-2019)
• Verleende uitgebreide omgevingsver-

gunning, voor het bouwen van 3 
woningen op de locatie Stationsweg 
in Brummen (06-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Geelgorsstraat 1 in Brummen 
(06-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Loubergweg 16 in Eerbeek 
(06-03-2019)

Overige besluiten van  
algemene strekking  
• Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 

Algemene Plaatselijke Verordening 
(overlast van fiets of bromfiets) 
(05-03-2019)

Verordeningen  
• Mandaatreglement gemeente 

Brummen 2016 (28-02-2019)

Verkeersbesluit 
• Verkeersbesluit reserveren parkeer-

plaats ten behoeve van het opladen 
van elektrische voertuigen - Händel-
straat te Eerbeek (07-03-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Organisatoren compostactie gezocht 
Brandweerwedstrijden IJsselstreek op 9 maart

Welke vereniging of school wil graag 
de kas spekken? En ook nog eens iets 
goeds doen voor het milieu? Die 
vereniging kan zich namelijk tot 15 
maart aanmelden om een keer te 
helpen bij de gemeentelijke com-
postactie. De actie is op zaterdag 30 
maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Sinds jaar en dag voeren elk jaar twee 
verenigingen in onze gemeente de 
compostactie uit. Er zijn dit jaar weer 
zakken compost. Daarnaast moet er 
veel losse compost op de dag zelf 
weggewerkt worden. 

Ook dit jaar kiezen we weer twee 
verenigingen uit de aanmeldingen. Elke 
vereniging moet minimaal 10 mensen 
leveren om de compostactie in goede 
banen te leiden. Verenigingen die de 

afgelopen drie jaar meegeholpen 
hebben, komen alleen in aanmerking bij 
onvoldoende aanmeldingen.  

Dubbel doel
De gemeente Brummen wil met deze 
actie de inwoners iets teruggeven voor 
het goed scheiden van afval. Door 
groente-, fruit- en tuinafval apart in te 
zamelen en dan te verwerken tot 
hoogwaardige compost, kunnen we dit 
afval opnieuw gebruiken voor bijvoor-
beeld onze tuinen. Ook wil de gemeen-
te ieder jaar twee verenigingen via deze 
actie de mogelijkheid bieden extra geld 
te verdienen voor de clubkas. Door de 
actie op deze manier te organiseren, 
kan er meer geld naar de verenigingen. 
De vergoeding is net als vorig jaar € 
1.250,-- voor iedere vereniging. 

Aanmelden
Tot 15 maart kunnen verenigingen zich 
aanmelden als kandidaat organisator. 
Stuur uw e-mail naar Michel Beijer. Zijn 
e-mailadres is m.beijer@brummen.nl. 
Hebt u vooraf vragen of wilt u nog 
meer informatie? Dan kunt u hem 
bellen. Michel Beijer is bereikbaar via 
0575-568 576 of stuur een e-mail.

Aanstaande zaterdag 9 maart strijden de brandweerkorp-
sen uit Brummen en Eerbeek samen met andere korpsen 
uit de regio om de eer tijdens de jaarlijkse brandweerwed-
strijden. De korpsen moeten een zo realistisch mogelijk 
scenario oplossen. Interessant om te zien en publiek is van 
harte welkom! De wedstrijd begint om 8.30 uur. Korps 
Eerbeek is om 11.25 uur aan de beurt, korps Brummen 
om 14.20 uur. Dringend verzoek: zet tijdens de wedstrijd 
geen berichten op social media. Dat zou de korpsen die 
nog moeten spelen een oneerlijke voorsprong geven. De 
wedstrijdlocatie is nog geheim. Als u zich op 9 maart 
meldt bij Rutenfrans Constructie aan de Klarenbeekseweg 
84b in Klarenbeek hoort u waar u moet zijn.

Laat uw mening horen via inwonerspanel 
Uw mening laten horen over actuele 
onderwerpen die in onze gemeente 
spelen. Dat kan wanneer u lid bent van 
het inwonerspanel Brummen Spreekt. 
Op dit moment zijn bijna 1100 inwo-
ners van 16 jaar of oud lid van dit panel. 
Zij krijgen over enkele weken weer een 
nieuwe vragenlijst voorgelegd. Daarin 
staan vragen over uitgaven en inkom-
sten van de gemeente centraal. Door u 
nu aan te melden voor het inwoner-
spanel, kunt u ook uw mening over dit 
onderwerp geven. 

U kunt zich gratis aanmelden voor het 
panel. Dit kan heel eenvoudig via de 

website www.brummenspreekt.nl. 
Ongeveer viermaal per jaar kunt u dan 
als panellid uw mening geven over een 
actueel onderwerp. Deze maand dus 
over de gemeentelijke taken en financi-
en. Als u zich nu aanmeldt, dan krijgt u 
automatisch in uw mailbox het verzoek 
deel te nemen aan dat onderzoek. 

Anoniem en onafhankelijk
Het inwonerspanel is opgezet en wordt 
beheerd door het gespecialiseerde 
onafhankelijke onderzoeks - & adviesbu-
reau Moventem uit Zutphen. Deelne-
mers kunnen er daarom op vertrouwen 
dat de gegevens uitsluitend voor 

‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en 
nooit aan anderen worden verstrekt. De 
verwerking van de antwoorden gebeurt 
volledig anoniem. Inwoners die niet 
beschikken over een computer, kunnen 
zich bij dit bureau melden om toch mee 
te doen aan het panel. Zij krijgen dan de 
vragenlijst per post toegestuurd. Neem 
hiervoor contact op met de medewer-
kers van Moventem via telefoonnummer 
0575-760 227.

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken



Financieel Gezond Brummen

Al sinds het aantreden van het college juni vorig jaar 

werd duidelijk dat de gemeente Brummen aan de voor-

avond staat om belangrijke keuzes te maken. “Niet voor 

niets is één van de vijf speerpunten van dit gemeentebe-

stuur er voor te zorgen dat we het fi nancieel op orde zijn. 

Dit betekent ieder jaar een sluitende begroting, maar ook 

zorg voor een beter gevuld spaarpotje om risico’s en 

tegenvallers op te kunnen vangen,” aldus Steinweg. 

Gelet op de taken en ook de ambities die de gemeente 

heeft, vraagt dit dus om heldere en ook pittige keuzes. 

“Voordat we beslissingen gaan nemen, willen we eerst 

met elkaar goed de situatie in beeld brengen. Vooral de 

komende twee maanden trekken we daar voor uit. 

Daarbij willen we de samenleving ook actief betrekken.”

Geen vet op de botten
Dat de fi nanciële situatie van de gemeente niet 

rooskleurig is op dit moment heeft volgens de 

wethouder fi nanciën een aantal redenen. “We krijgen 

bijvoorbeeld minder geld van het rijk. Het grootste deel 

van onze inkomsten, namelijk 72 procent, ontvangen 

wij van het rijk. Als het rijk minder uitgeeft, merken wij 

dat direct. Dan krijgen wij ook minder geld. Een andere 

oorzaak is dat we verantwoordelijk zijn geworden voor 

extra taken, bijvoorbeeld het hele sociale domein. Maar 

die overdracht is wel gepaard gegaan met een fl inke en 

oplopende korting op het budget dat daaraan 

verbonden is.”

Naast oorzaken die ‘van buiten komen’ is er ook een 

aantal, dat te maken heeft met de situatie van de 

gemeente Brummen zelf. “In 2011 zijn we als gemeente 

fl ink geraakt door de economische crisis. Dat heeft geleid 

tot een verslechtering van onze fi nanciële situatie. 

Brummen is er in geslaagd om de nadelige effecten 

hiervan goed op te vangen. Maar het heeft zeker 

gevolgen gehad voor de omvang van onze reserves,” 

legt Steinweg uit. “Belangrijk daarbij is dat we in deze 

gemeente de lokale lasten voor inwoners laag willen 

houden. Deze zijn de laatste vier tot vijf jaar steeds 

gedaald. Een goede zaak, maar we komen nu tot de 

conclusie dat dit op gespannen voet staat met de taken 

die we moeten of willen uitvoeren. De vraag die nu 

voorligt, is wat we het belangrijkst vinden. Lage lokale 

lasten of goede voorzieningen en leefbare dorpen.“

Ambities vragen om een investering 
Om het voorzieningenniveau op peil te houden moet er 

dus wat gebeuren. “De gemeente Brummen is een 

prachtige uitgestrekte plattelandsgemeente. Een 

prachtige plek om te leven. Maar als we kijken wat er 

nodig is voor de toekomst, dan vraagt dat wel om 

investeringen.” Een treffend voorbeeld hiervan is volgens 

Steinweg het dorp Eerbeek. “We zijn met elkaar een weg 

ingeslagen om van Eerbeek weer een vitaal dorp te 

maken. We werken aan concrete plannen, samen met de 

Eerbeekse samenleving. Maar in welke mate we dit 

kunnen doen, hangt zeker ook af van het geld dat we 

daarvoor hebben”. Dit geldt voor Steinweg ook als het 

gaat om andere grote thema’s zoals duurzaamheid, een 

noodzakelijke impuls voor het dorp Brummen en het 

voorzieningenniveau als het gaat om zorg, welzijn, 

jeugdhulp en participatie. 

Overzicht van mogelijkheden
Samen met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt om 

op een zorgvuldige manier er voor te zorgen dat de 

gemeente weer een vitale en gezonde gemeente wordt. 

“Op 21 februari heeft de gemeenteraad al aangegeven 

welke fi nanciële uitgangspunten belangrijk zijn. Deze 

kaders vullen we nu aan met een uitgebreid document 

waarin we als college allerlei mogelijkheden schetsen 

waarmee we fi nancieel gezonder kunnen worden. Het is 

een praatstuk, een informatiedocument. Het bevat geen 

besluiten of voorstellen. Maar het is wel bedoeld om de 

gemeenteraad, maar ook de hele samenleving, inzicht te 

geven op welke manier we onze wensen en ambities 

kunnen aanpassen aan ons fi nanciële huishoudboekje”. 

In de afgelopen maanden is er in het gemeentehuis veel 

werk verzet om deze notitie te maken. “Alle taken en 

budgetten zijn grondig onder de loep genomen. Steeds is 

de vraag gesteld of die taak of budget echt nodig is. Of 

het voor minder geld kan. Of dat er mogelijkheden zijn 

om extra inkomsten te werven.” Het resultaat mag er 

volgens Steinweg zijn. “Het geeft een gedetailleerd beeld 

van mogelijke maatregelen, of het nu gaat om 

bijstellingen van beleid en ambities, bezuinigingen of juist 

mogelijkheden om extra inkomsten te krijgen.” Steinweg 

hoopt dat niet alleen raadsleden de notitie aandachtig 

bestuderen, maar ook inwoners. “Het maken van keuzes 

is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de 

gemeenteraad. Maar het is duidelijk dat het 

gemeentebestuur die keuzes wil maken die ook op 

draagvlak in onze samenleving kunnen rekenen. 

Op welke manier en in welk tempo geeft de gemeente invulling aan haar ambities? En hoe zorgen we 
ervoor dat ook het gemeentelijk huishoudboekje op orde is? Die twee vragen zijn de aanleiding voor 
college en gemeenteraad om dit voorjaar gezamenlijk een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden. 
“Dit moet leiden tot concrete besluiten door de gemeenteraad in juni,” laat wethouder Peter-Paul Steinweg 
weten. Binnen het Brummense college is hij verantwoordelijk voor de gemeentelijke fi nanciën. Op 
donderdag 7 maart presenteerde Steinweg een notitie waarin uiteenlopende mogelijkheden staan om een 
balans te vinden tussen ambities en de gemeentelijke fi nanciën. 

Praat mee via inwonerspanel
Nog deze maand ontvangen de deelnemers aan het inwonerspanel Brummen Spreekt een vragenlijst. 

Hierin kunnen zij aangeven welke gemeentelijke taken en ambities zij belangrijk vinden en welke niet. 

En hoe zij aankijken tegen mogelijke bezuinigingsvoorstellen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen 

dan een bouwsteen voor het college en de gemeenteraad als het gaat om het maken van concrete 

voorstellen. De keuzes en maatregelen die in mei en juni op tafel komen, zijn dan niet alleen gebaseerd 

op de laatste fi nanciële cijfers en inzichten. Ook de mening van inwoners en ondernemers wordt daarbij 

betrokken. Wil u via het inwonerspanel uw mening geven en bent u op dit moment nog geen lid? Ga 

dan snel naar www.brummenspreekt.nl en meld u (gratis) aan. 

Dit voorjaar: op zoek naar balans 
tussen ambities en geld
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Huishoudboekje van de gemeente
De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting vast. Een begroting is eenvoudig 
gezegd een overzicht van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht 
voor het komende jaar. De programmabegroting is een belangrijk instrument 
voor de gemeenteraad. 

Inkomsten Waar komt het geld vandaan? 

Het grootste deel krijgen we van het Rijk  € 33.761.000 (72 procent)

Lokale heffingen en overigen inkomsten    € 13.129.000 (28 procent)

De totale inkomsten voor 2019 bedragen € 46.890.000 

Uitgaven Waar gaat het geld naar toe?

Zorgen over (jeugd)zorg

In 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen 

op het gebied van zorg, jeugdhulp en participatie 

(het sociale domein). Dit is gebeurd vanuit de 

gedachte: gemeenten staan dichter bij inwoners en 

kunnen deze taken beter en ook goedkoper  

uitvoeren. Maar in heel Nederland lopen 

gemeenten steeds meer aan tegen de hogere 

uitgaven in dit sociale domein. Vooral als het gaat 

om jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen de zorg krijgt die nodig is. Niet alleen nu, 

maar ook in de toekomst. Ook wat betreft deze 

taken moeten wij alle zeilen bijzetten om de 

kostenstijgingen zoveel mogelijk in de hand te 

houden.

Belangrijke
momenten

maart-april 
onderzoek onder inwonerspanel Brummen Spreekt

16 mei 
presentatie voorstellen bestuursrapportage en 

perspectiefnota

6 juni 
raadsforum over bestuursrapportage en perspectiefnota 

27 juni 
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad 

Meer weten? 
De notitie ‘Mogelijkheden om te komen tot 

een financieel gezonde gemeente Brummen’ 

staat op een speciale pagina op de 

gemeentelijke website: www.brummen.nl/

financieelgezond. 

Lage lokale lasten 
Een mooie leefbare gemeente met lasten die voor 

inwoners zo laag mogelijk zijn. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat we alle uitgaven voor bijvoorbeeld 

afval en riool volledig willen betalen uit de inkomsten 

die we krijgen via de riool- en afvalstoffenheffing. 

Als het gaat om bijvoorbeeld de Onroerende Zaak 

Belasting (OZB), is ons uitgangspunt al jaren dat we 

deze belasting slechts aanpassen aan het inflatie-

niveau. Het resultaat hiervan is dat de lokale lasten 

voor inwoners in onze gemeente sinds 2015 alleen 

nog maar zijn gedaald. Dat is bijzonder. 

Ontwikkeling lastendruk in procenten

Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan 

hoe het staat met de lokale lasten. De berekening 

gaat uit van een gezin van 4 personen met een 

waterverbruik van 150 m3. Ze zetten 8 keer per jaar 

de groene container (140 liter) aan de weg en laten 

7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen. 

Hun OZB-waarde is € 230.645. 

In 2019 betaalt dit gezin de volgende heffingen:

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik € 310,50

Rioolheffing: vastrecht € 36,25

OZB-aanslag eigenaren gedeelte  € 237,56

Afvalstoffenheffing: vastrecht € 107,46

Afvalstoffenheffing: groene container € 8,48

Afvalstoffenheffing: grijze container € 25,55  

Totale aanslag e 725,80

Dat is dus 3,84% minder dan in 2018!

+

  totaal            per inwoner

Bestuur en Organisatie e  10.933.000  e  529

Veiligheid en openbare orde e  1.580.000  e  76

Verkeer en vervoer e	  2.114.000  e  102

Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Stedelijke vernieuwing e	  1.645.000  e  79

Economie e  260.000  e  13     

Sociaal domein e  20.785.000  e  1.001

Volksgezondheid en milieu e  4.554.000  e  219

Sport, cultuur en recreatie e  3.473.000  e  165

Onderwijs e	  1.546.000  e  74     

+
 TOTAAL e	  46.890.000  e	 2.258  
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