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Dat de gemeente Brummen de 
financiën op orde moet hebben vinden 
inwoners erg belangrijk. Van de vijf 
speerpunten die het gemeentebestuur 
in het bestuursprogramma voor 
2018-2022 heeft staan, wordt deze 
ambitie het belangrijkst gevonden. Dit 
staat te lezen in het onderzoeksrap-
port dat onderzoeksbureau Moventem 
heeft opgesteld op basis van de 
vragenlijst die is voorgelegd aan de 
1.267 deelnemers aan inwonerspanel 
Brummen Spreekt. In totaal 708 panel-
leden deden mee aan het onderzoek. 
Een respons-percentage van 56 
procent. De volledige rapportage kunt 
u lezen op de website  
www.brummenspreekt.nl. 

Het gemeentebestuur neemt juni dit 
jaar belangrijke besluiten om er voor te 
zorgen dat de financiële situatie van de 
gemeente verbetert. Op dit moment is 
de bodem van de spaarpot in zicht. 
Voordat de politiek beslissingen neemt, 
is besloten om via het inwonerspanel 
te achterhalen hoe inwoners aankijken 
tegen dit onderwerp. De vragen waren 
grofweg onderverdeeld in drie soorten 
mogelijke maatregelen, namelijk: 
bezuinigen op voorzieningen, het 
aanpassen van beleid of meer inkom-
sten verkrijgen. Deze drie mogelijkhe-
den vormen ook de leidraad van een 
document dat het college in maart 
heeft gepresenteerd. In dat document 
staan 130 mogelijke maatregelen 
genoemd die er aan kunnen bijdragen 
om het financiële huishoudboekje van 
de gemeente op orde te krijgen. Dit 
document is te lezen op onze website: 
www.brummen.nl/financieelgezond.

Niet bezuinigen op zorg en veiligheid
De totale jaarlijkse uitgaven van de 
gemeente bedragen bijna 47 miljoen 
euro. In de gemeentebegroting is 
aangegeven hoe dit bedrag is verdeeld 
over een aantal werkgebieden. Uit het 
onderzoek blijkt dat het panel vindt 
dat er vooral niet bezuinigd moet 
worden op zorg (58%) en veiligheid/
handhaving/toezicht (56%). Wel zou 
er minder uitgegeven kunnen worden 
aan ‘bestuur en dienstverlening door 
de organisatie (73%). Als het gaat om 
organisaties die het mogelijk met 
minder of geen subsidie zouden 
moeten doen, blijkt dat panelleden 
vinden dat vooral de bibliotheek 
ontzien moet worden, maar dat een 
bezuiniging wel mogelijk is voor 
bijvoorbeeld lokale omroep RTV 
Veluwezoom en de promotie van de 
gemeente via Visit Brummen-Eerbeek.

Versoberen
Een andere optie om de financiële 
situatie gezonder te maken is het 
aanpassen van beleid. Dit door andere 
inhoudelijke keuzes te maken en geld 
anders in te zetten. Denk aan het 
uitstellen van ambities (faseren) of met 
minder kwaliteit tevreden zijn (verso-
beren). Een kleine meerderheid van de 
ondervraagden (56%) is van mening 
dat de gemeente meer moet overlaten 
aan inwoners, organisaties en bedrij-
ven. Hierdoor hoeft de gemeente zelf 
minder plannen en beleid te maken 
waardoor er kosten bespaard kunnen 
worden. Ook vindt een duidelijke 
meerderheid (63%) van de panelleden 
dat de gemeente inwoners met een 
laag inkomen vooral moet ondersteu-
nen met advies en voorlichting in 
plaats van met geld of voorzieningen.  

Inkomsten verhogen
Om een balans tussen inkomsten en 
uitgaven te krijgen kan de gemeente er 
ook voor kiezen om de inkomsten te 
verhogen. Bijvoorbeeld door voor meer 
diensten een vergoeding te vragen of 
tarieven voor diensten en gemeentelij-
ke belastingen te verhogen. Als het 
gaat om kosten die de gemeente 
maakt voor evenementen vindt 69% 
van de panelleden dat de gemeente dit 
volledig zou moeten doorberekenen 
aan de organisatoren via de evene-
mentenvergunning. Ook steunt een 
meerderheid van het panel (81%) de 

stelling dat de gemeente meer 
inkomsten kan halen uit reclame 
(abri’s) in de openbare ruimte. 

Een andere manier om meer inkomsten 
te krijgen is het verhogen van de 
jaarlijkse aanslag van de gemeentebe-
lasting. Iets minder dan de helft van 
panelleden (43%) is hierop tegen. Zij 
zijn van mening dat het geld gevonden 
moet worden in bezuinigingen op 
voorzieningen of het bijstellen van 
beleid. Iets meer dan de helft van de 
respondenten (53%) is bereid een 
verhoging van de jaarlijkse aanslag te 
accepteren. Van hen vindt 39% een 
verhoging tussen 10 tot 30 euro per 
jaar redelijk, 44% een verhoging 
tussen 30 en 50 euro. Een kleine 
minderheid van deze groep (12%) is 
bereid om meer dan 50 euro per jaar 
extra te betalen. 

Wat gebeurt er met deze resultaten
De onderzoeksresultaten helpen B&W 
en raad bij het maken van keuzes. Het 
college bereidt de komende weken de 
perspectiefnota 2020-2023 voor en 
presenteert dan ook gelijktijdig de 
eerste bestuursrapportage over het 
huidige jaar 2019. Daarin worden 
concrete voorstellen gedaan om weer 
een financieel gezonde gemeente te 
worden. Over zowel de perspectiefno-
ta als de eerste bestuursrapportage 
neemt de gemeenteraad in juni een 
besluit. Bij het maken van afwegingen 
is het waardevol om de mening van 
inwoners en ondernemers te betrek-
ken. De resultaten van dit onderzoek 
vormen dus een belangrijke bouw-
steen. Vanzelfsprekend wordt ook 
rekening gehouden met de laatste 
financiële cijfers en inzichten.

Inwoners geven mening over ‘Financieel Gezond Brummen’

Meer Muziek in de Klas Lokaal

Panelleden vinden dat op bijvoorbeeld 
zorg niet bezuinigd zou moeten 
worden.

Avondwandeling Cortenoever
Wilt u meer weten over de natuurontwikkeling in Cortenoever?  
Loop dan woensdag 8 mei mee met een avondwandeling in de uiterwaarden. 
De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer organiseren deze 
wandeling vanuit het project Cortenoever. Aanmelden kan via  
cortenoever@rws.nl. Let op: deelname is beperkt tot maximaal 30 personen. 
De wandeling start om 19.30 uur.

Natuurontwikkeling
De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen met Staatsbosbeheer 
en de gemeente Brummen aan een plan voor natuurontwikkeling in Cortenoe-
ver. Met als doel: het huidige gebied zo inrichten dat een nog waardevoller 
natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant 
zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, 
komen daardoor weer terug in de uiterwaarden. Tijdens de wandeling hoort u 
meer over het project Cortenoever en over de prachtige natuur in het gebied. 
De wandeling begint en eindigt bij Boerderijcamping de Hank aan de Piepen-
beltweg 27 en loopt 3 km over de Bandijk. In verband met het broedseizoen is 
een route uitgestippeld waar de 
vogels niet gestoord worden. U 
zult ervaren dat het gebied ook 
vanaf de randen heel goed is te 
beleven. Aan het eind van de 
wandeling staat bij Boerderijcam-
ping de Hank een kopje koffie of 
thee voor u klaar.

Het initiatief ‘Meer Muziek in de Klas 
Lokaal’ wil muziekonderwijs een vaste 
plek geven op de scholen in de regio. 
De gemeente Brummen ondersteunt dit 
van harte. Daarom ondertekende 
cultuurwethouder Margriet Wartena 
vorige week een convenant om te 
zorgen dat wekelijkse muziekeducatie 
op school in 2021 een feit is.

‘Meer Muziek in de Klas’ is een landelijk 
programma voor structureel muziekon-

derwijs aan alle 1,6 miljoen basisschool-
kinderen in Nederland. Ook in onze 
regio wordt dit programma nu inge-
voerd. Naast Brummen doen de 
gemeenten Zutphen, Lochem en Voorst 
mee. Ook zijn muziekverenigingen, 
cultuuraanbieders, welzijnsorganisaties, 
stichtingen, fondsen en natuurlijk 
scholen betrokken. Vertegenwoordigers 
van al deze organisaties ondertekenden 
het convenant tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in theater Hanzehof in 

Zutphen. Een orkestje gevormd door 
schoolkinderen zorgde voor muzikale 
ondersteuning.

Centrale Thema herdenking: Vrijheid geef je door!

Op 5 mei dit jaar is het 74 jaar geleden 
dat Nederland is bevrijd. De dag ervoor 
gedenken we dat er 74 jaar geleden er 
een einde kwam aan het brute regime 
van de nazi’s, dat vanaf 1933 een 
terreurbewind over Duitsland en Europa 
had gevoerd. Burgemeester Van Hedel 
roept iedereen op hierbij stil te staan: 
“Het is belangrijk om dit ieder jaar 
weer met elkaar te blijven gedenken en 
herdenken. Maar het is ook goed om 
stil te staan bij soortgelijke gruwelda-
den die helaas nog steeds aan de orde 
van de dag zijn in onze wereld.”

Herdenken in Eerbeek
In Eerbeek verzamelen de deelnemers 
zich om 19.10 uur bij de Herdenkings-
plaquette aan het ‘Stuijvenburchplein’. 
Hier leggen burgemeester Alex van 
Hedel en wethouder Eef van Ooijen 
namens het gemeentebestuur een 
krans. De stille tocht begint om 19.20 
uur en eindigt om 19.38 uur bij het 
monument op de begraafplaats aan de 
Coldenhovenseweg. Ook hier leggen de 
burgemeester en de wethouder namens 
het gemeentebestuur een krans. 
Leerlingen van CBS De Triangel dragen 
een gedicht voor en muziekvereniging 
Eendracht brengt koraalmuziek. Om 
20.00 uur wordt twee minuten stilte in 
acht genomen en aansluitend is er een 
defilé langs het monument. 

Herdenken in Brummen
In het dorp Brummen start de tocht op 

4 mei om 18.50 uur bij het gemeente-
huis in Brummen. Namens het gemeen-
tebestuur loopt wethouder Peter-Paul 
Steinweg mee. Via het monument voor 
het gemeentehuis lopen de deelnemers 
naar het Joods monument. Van daaruit 
gaat de tocht verder via het Marktplein 
richting het oude postkantoor. Tenslotte 
eindigt de stille rondgang rond 19.50 
uur bij de Oude Pancratiuskerk. Daar 
wordt om 20.00 uur twee minuten stilte 
in acht genomen. Daarna wordt voor 
iedereen het programma voortgezet in 
de Oude Pancratiuskerk met een 
herdenkingsbijeenkomst. 

Herdenken in Hall
Stichting Hall Leeft, obs De Vossestaart 
en de Protestantse Gemeente Hall 
Voorstonden verzorgen ook dit jaar 
weer de dodenherdenking op 4 mei. De 
plechtigheid zal plaatsvinden van 17.30 
tot 18.15 uur op de algemene begraaf-
plaats in Hall. Het programma bestaat 
uit enkele sprekers, waaronder burger-
meester Alex van Hedel. Kinderen van 
de basisschool zullen een gedicht 
voorlezen en tot slot zal er een kransleg-
ging plaatsvinden bij de graven van 
omgekomen militairen en burgerslacht-
offers (voor zover bij ons bekend) van 
de Tweede Wereldoorlog. Zangvereni-
ging De Eendracht zal ook haar 
medewerking verlenen.

Een van de omgekomen militairen die is 
begraven in Hall is Royal Air Force 
sergeant Eric Royston Cocker. Dit jaar 
zullen zijn zoon Peter en echtgenote 
Acacia aanwezig zijn bij de herdenking 
in Hall. Op 13 juni 2019 is het 75 jaar 
geleden dat de Lancaster LM 158 
bommenwerper uit de lucht werd 
geschoten en neerkwam op het 
Soerense Zand nabij Eerbeek. Hierbij 
kwamen zes bemanningsleden om 
waaronder de heer Cocker.



Het was het enige bespreekstuk dat op 
de agenda stond, maar er werd wel 
uitgebreid en gedegen over gediscus-
sieerd: de opgave van de gemeente en 
de Cleantech Regio om een Regionale 
Energie Strategie (afgekort: RES) vast 
te stellen. Centraal in het debat stond 
de startnotitie waarin is beschreven 
hoe de regio deze opgave tot stand wil 
brengen. De Brummense raad kon 
bedenkingen en wensen indienen over 
deze notitie en maakte daar gretig 
gebruik van. Vier moties en vier 
amendementen kwamen tijdens het 
debat op tafel. Na de stemming 
constateerde de raad dat er goed en 
inhoudelijk over dit onderwerp is 
gesproken. Maar ook dat ondanks 
enkele verschillen over het proces en 
de wijze van betrekken van inwoners-
groepen, de Brummense raad eensge-
zind als grote gemene deler het belang 
van de RES onderschrijft en blijft gaan 
voor een forse ambitie als het gaat om 
energieneutraliteit en CO2-reductie. 

Wethouder van Ooijen, binnen het 
college verantwoordelijk voor duur-
zaamheid, gaf aan dat de RES één van 

de instrumenten is om de doelen uit 
het Klimaatakkoord te realiseren. Om 
deze landelijke afspraken over CO2-re-
ductie te halen is regionaal maatwerk 
nodig. Het rijk heeft alle 30 regio’s in 
Nederland gevraagd om een Regionale 
Energie Strategie op te stellen. Eén 
daarvan is de Cleantech Regio, waartoe 
dus ook de gemeente Brummen 
behoort. Van Ooijen liet weten dat het 
opstellen van de RES naadloos past in 
de doelen van de Cleantech Regio en 
de gemeente Brummen. Namelijk een 
energieneutrale en circulaire regio in 
2030. “De RES gaat over ruimtelijke 
inpassing van duurzame energie uit 
wind, zon, water en grond. Ook geeft 
de RES een strategie voor de regionale 
warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving. Het doel is om samen met 
lokale en decentrale overheden en 
andere maatschappelijke organisaties te 
komen tot een concreet plan voor 
opwekking van duurzame elektriciteit, 
warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving en de daarvoor benodigde 
opslag en energie-infrastructuur. Op 
die manier wil de regio voldoen aan de 
zichzelf opgelegde 55% CO2-reductie 
in 2030”, liet Van Ooijen weten. 

Vier amendementen 
De vier amendementen (tekstwijzigin-
gen) werden in het drie uren durende 
raadsdebat besproken en uiteindelijk 
met succes in stemming gebracht. De 
vier moties (oproepen aan het college), 
werden tijdens het debat door de 
indienende fracties weer ingetrokken. 

De amendementen neemt Van Ooijen 
mee naar de regionale stuurgroep, 
waar alle wensen en bedenkingen 
worden bestudeerd, gebundeld en 
verwerkt in de startnotitie. De amende-
menten hebben betrekking op een 
langere voorbereidingstijd om tot een 
eerste versie van een RES te komen, 
het nog meer betrekken van inwoners 
en ondernemers en extra aandacht 
voor de bijzondere positie van de 
bewoners van de buitengebieden. Het 
laatste amendement haalde een streep 
door het voorstel van het college om 
een bedrag van 80.000 euro uit de 
reserve duurzaamheid te halen om 
daarmee de geraamde kosten voor 
Brummen om de RES te ontwikkelen te 
kunnen bekostigen. Een meerderheid 
van de raad is van mening dat het 
interactief opstellen van zo’n RES met 
de samenleving en binnen de Clean-
tech REgio binnen de bestaande 
ambtelijke capaciteit kan plaatsvinden. 

Politieplannen
Eerder op de avond besloot de raad 
zonder bespreking en dus unaniem om 
geen zienswijzen in te dienen op het 
ontwerp Meerjarenbeleidsplan 
2019-2022 van de politie Oost-Neder-
land en de bijhorende concept 
Veiligheidsstrategie 2019-2022 
Oost-Nederland. 

De besluitenlijst en het audioverslag 
van de vergadering is te vinden op de 
website www.brummen.nl/ 
gemeenteraad. 
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Basismobiliteit
B&W stellen de raad voor in te stemmen met de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Basismobiliteit. Samen met acht andere gemeenten 
werkt Brummen sinds 2016 binnen deze regeling samen en is PlusOV 
(Vervoerscentrale Stedendriehoek) opgericht. Omdat drie gemeenten 
(Apeldoorn, Deventer en Zutphen) eind vorig jaar hebben besloten het 
routegebonden vervoer niet meer door PlusOV te laten uitvoeren, moet de 
gemeenschappelijke regeling hierop aangepast worden. B&W mogen dit 
doen nadat ze hiervoor toestemming van de gemeenteraad hebben 
gekregen. Het is de verwachting dat de raad in mei hierover een besluit 
neemt. 

Lokaal gastheerschap
B&W hebben besloten een bedrag van 51.000 euro beschikbaar te stellen 
aan Stichting Visit Brummen-Eerbeek om het lokaal gastheerschap in te 
vullen. Het visiedocument ‘Brummen/Eerbeek, sterk in verblijf’ van de 
stichting speelt hierbij een belangrijke rol. B&W constateren dat de geplande 
activiteiten het belang van de lokale samenleving dienen. Ook is de 
stichting de lokale partner voor lokaal gastheerschap in de recreatieve en 
toeristische sector. 

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
• Besluit Drank- en horecavergunning 

voor Dartvereniging Brummen 
(24-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning met 
aanbouw en aanleggen van een 
uitrit, Empermolen, perceel Brum-
men A 1607 (linker deel) (24-04-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de inrit, Groene-
weg 64 in Eerbeek (24-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van het pand op de 
locatie Kloosterstraat 1 in Eerbeek 
(24-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

aanpassen van de voorgevel van de 
woning, Maria Stuartlaan 16 in 
Eerbeek (24-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 grove den en 1 berk, 
Sophia van Württemberglaan 4 in 
Eerbeek (24-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het gebruiken van de 
bedrijfsruimte als opslag en 
showroom op de locatie Hazenberg 
bedrijfsverzamelgebouw unit 2 in 
Brummen (24-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 50 
eiken en 2 elzen (7 esdoorns, 20 
berken, 1 spar, 2 prunussen, 12 
dennen en 3 eiken met nr. 4, 5 en 7 
zijn vergunningsvrij) op de locatie 
Lombok Eerbeek (fase 2) (24-04-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 7 
haagbeuken op de locatie Jan 
Mankesstraat in Eerbeek (tussen 
Poelkampstraat en ‘t Haagje). 2 
esdoorns zijn vergunningsvrij 
(24-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
overkapping van een mestplaat op 
de locatie Pongeweg 4 in Hall 
(24-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor een periode van 10 
jaar voor het verbouwen van de 
woonboerderij op de locatie 
Voorsterweg 154 in Tonden 
(24-04-2019)

Overige besluiten
• Grondprijzenbrief 2019 (19-04-

2019)

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

De gemeenteraad besloot… Twee raadsfora op donderdag 9 mei
Volgende week donderdagavond 9 mei 
komt de gemeenteraad weer bijeen om 
de besluitvormende raadsvergadering 
van 20 mei voor te bereiden. Dit door 
middel van twee gelijktijdige forumbij-
eenkomsten. U bent van harte welkom 
om deze in het gemeentehuis in 
Brummen bij te wonen. Beide fora 
beginnen om 20.00 uur. De agenda 
met de achterliggende stukken kunt u 
binnenkort raadplegen op de raadspa-
gina van de gemeentelijke website 
www.brummen.nl. 

Het forum Ruimte kent drie inhoudelij-
ke onderwerpen. Zo staat het bestem-
mingsplan voor het aanleggen van een 
parkeerterrein bij de Koppelenburg in 
Brummen (voor gebruik door The 
Gallery) op de agenda. Een tweede 
voorstel heeft betrekking op een 
bestemmingsplanwijziging voor het 
perceel aan de Hallsedijk 53-55 in 
Empe. Bij het derde en laatste voorstel 
vraagt het college de raad geld 
beschikbaar te stellen uit de reserve 
Duurzaamheid/Ligt op Groen om 10 
gemeentelijke gebouwen via een 
Energy Service Company (ESCo) te 
verduurzamen. 

Het gecombineerde forum Samenle-
ving/Bestuur/Financiën bespreekt ook 
drie raadsvoorstellen, waaronder het 

voorstel om de gemeenschappelijke 
regeling Basismobiliteit aan te passen. 
Dit is nodig omdat een aantal grotere 
gemeente een deel van het vervoer niet 
meer laten uitvoeren vanuit de 
gemeenschappelijke regeling (en dus 
door PlusOV). Ook staat het raads-
voorstel over de begroting 2020 en de 
kadernota van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland voor 
bespreking op de agenda. Tot slot buigt 
het forum zich over een voorstel dat 
gaat over de jaarrekening 2018 en de 
begroting 2020 van de omgevings-
dienst Veluwe IJssel. Naast deze drie 
raadsvoorstellen staat ook de horeca-
vergunning voor sportcafé De Bhoele 
op de agenda. Dit was afgesproken 
naar aanleiding van het debat hierover 
tijdens de besluitvormende raadsverga-
dering van 28 maart. 

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
een raadsforum. Dit kan over onder-
werpen of voorstellen die op de agenda 
staan. Maar ook kunt u een onderwerp 
aan de orde stellen dat niet op de 
agenda van het forum staat. Wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om 
mee te praten, dan is het verstandig dit 
vooraf te melden bij de griffie van de 
gemeenteraad. Deze is bereikbaar via 
mailadres griffie@brummen.nl.

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 


