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Heeft u leerlingenvervoer nodig voor 
het nieuwe schooljaar 2019-2020? Of 
heeft u nog wijzigingen op al aange-
vraagd leerlingenvervoer? Zorg dan dat 
u het online formulier op onze website 
www.brummen.nl vóór 15 juni heeft 
ingevuld. Dan kan uw aanvraag op tijd 
worden beoordeeld. 

Plus OV kan aanpassingen die u na 15 
juni doorgeeft, pas verwerken nadat 
het nieuwe schooljaar is begonnen. Het 
duurt dan ongeveer 3 weken voordat 
uw kind volgens een aangepast 
reisschema kan worden vervoerd. Tot 
die tijd geldt het in het begin aange-
vraagde vervoer.

Aanvragen na 15 juni?
Team voor Elkaar Leerlingenvervoer 
behandelt uw aanvraag zo snel 
mogelijk. Maar door de drukte van de 
start van het nieuwe schooljaar heeft 
PlusOV een wachttijd van 3 weken. Na 
oktober 2019 is dit een kortere periode 
van 10 werkdagen.

Belangrijk om te weten
U kunt het hele jaar door leerlingen-
vervoer aanvragen. Maar houdt u wel 
rekening met de genoemde wachttij-
den. U bent als ouder verantwoorde-
lijk voor het schoolbezoek van uw 
kind. 
Ook als u in afwachting bent van een 
goedkeuring voor leerlingenvervoer. 
Of als er een wachttijd is. In de 
tussentijd zult u zelf een tijdelijke 
oplossing moeten verzinnen om uw 
kind naar school te brengen. Hiervoor 
ontvangt u geen vergoeding.

Meer informatie 
Kijk op de pagina Leerlingenvervoer 
op www.brummen.nl. U vindt daar 
een link naar het online aanvraagsys-
teem. En u leest onder andere ook 
welke formulieren u in moet leveren 
bij de online aanvraag. Wij raden u 
aan deze formulieren ruim op tijd bij 
eventueel een arts of de school aan te 
vragen.

De aanleg van een zonnepark aan de 
Oude Zutphenseweg in Hall is een stap 
dichterbij gekomen. Het college stelt de 
raad voor om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Dan kan initiatiefne-
mer familie Jurrius verder met de 
voorbereidingen om zonnepanelen te 
plaatsen op een gebied van ongeveer 
36 hectare. Genoeg om zo’n 8.000 
huishoudens in de gemeente Brummen 
te voorzien van duurzame elektriciteit. 
Een grote bijdrage dus aan de ambitie 
van de gemeente om in 2030 energie-
neutraal te zijn.

Aanpassing na overleg
Agrariër Jurrius is al ruim een jaar bezig 
met het plan voor het zonnepark. Er is 

veel overleg geweest met gemeente, 
omwonenden en belangenorganisaties. 
Het Gelders Genootschap heeft meege-
keken naar de landelijke inpassing van 
de zonnepanelen. Met alle input en 
zienswijzen is het plan grondig 
aangepast. Een belangrijke wijziging is 
dat de zonnepanelen maximaal 1,5 me-
ter hoog worden. Ze blijven dus onder 
ooghoogte. Rondom het zonneveld 
komen struiken en planten uit de streek 
te staan, in combinatie met bloemrijke 
akkerranden en kruidenrijk grasland. 
Het aangepaste plan gaat nu naar de 
gemeenteraad. Als deze positief besluit 
en de vergunning rond is, kan de 
familie Jurrius aan de slag met het 
zonnepark.

Leerlingenvervoer aanvragen voor 15 juni!

Zonnepark Hall stap dichterbij

Gemeentehuis en Servicepunt  
gesloten op 30 en 31 mei
Donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei is zowel het gemeentehuis 
in Brummen als het Servicepunt in Eerbeek gesloten. Op deze dagen is het 
gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch bereikbaar via ons nummer 
0575-568 233. Natuurlijk kunt u wel terecht op www.brummen.nl voor 
informatie over de gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak te 
maken. Maandag 3 juni zijn we vanaf 8.30 uur weer open.

We zijn ook gesloten op pinkstermaandag 10 juni.

Vier 75 jaar bevrijding!
Doe mee met Veluwe Remembers en de 
Airborne Region! Heeft u ideeën over 
een kleinschalig evenement met uw 
school, uw buurthuis, uw bibliotheek, 
uw vereniging? Lees dan verder hoe u 
kunt aansluiten bij het brede program-
ma Veluwe Remembers waarbij 
aandacht wordt gevraagd voor de 
verhaallijnen: Market Garden (met 
daarbij de evacuatie), de Joodse 
geschiedenis in de oorlog en de 
bevrijding door de Canadezen. 

Van september 2019 tot en met mei 
2020 wordt er op alle mogelijke 
manieren aandacht besteed aan het feit 
dat de Veluwe 75 jaar geleden werd 
bevrijd. Daar horen grote en kleine 
evenementen bij. Van grote festivals in 
Arnhem en Wageningen tot exposities, 
lezingen, speciale concerten, noem 
maar op.

Het regioprogramma Veluwe Remem-
bers is een onderdeel van het provincia-
le programma Gelderland Herdenkt 
gericht op het herdenken, het beseffen 
van de vrijheid en het vieren daarvan. 
Binnen Veluwe Remembers willen we 
graag dat ook kleinere initiatieven in 
wijken en buurten worden gestimuleerd. 

Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyre-
geling’ in het leven geroepen. Kleine 
projecten kunnen een bescheiden 
financiële bijdrage aanvragen én 
meedoen met de communicatie voor 
het grote publiek via speciale websites 
en apps. Bij alles binnen Veluwe 
Remembers zoeken we naar de 
verbinding met elkaar. Het is mooi als 
uw idee aansluit bij wat er verder 
gebeurt op de Veluwe. Het is ook mooi 
als uw idee een basis legt voor het 

herinneren en het vieren in de volgende 
jaren. De uitnodiging geldt voor 
organisaties binnen de Veluwse 
gemeenten en daar horen de gemeente 
uit de Airborne regio bij! 

De belangrijkste spelregels staan 
hieronder. De volledige regeling staat op 
de projectpagina van de website  
www.veluweop1.nl  
Voor vragen kunt u terecht bij het 
mailadres subsidiebeheer@arnhem.nl. 

Een aantal organisatorische verbeter-
punten en een goede analyse om tot 
een structureel sluitende begroting te 
komen. Dat is de kern van de uitge-
breide notitie die is opgesteld door 
het nieuwe bestuur van Stichting 
Sportkompas. Burgemeester en 
wethouders zijn van mening dat deze 
notitie de juiste basis biedt om de 
volgende stap te zetten in de professi-
onalisering van sport in de gemeente 
Brummen. De notitie is een belangrij-
ke basis voor het college om de 
gemeenteraad voor te stellen enkele 
richtinggevende uitspraken te doen.

In 2017 heeft de gemeenteraad 
besloten sporthal De Bhoele te 
privatiseren en een sportkoepel op te 
richten. In het voorjaar van 2018 is de 
Stichting Sportkompas gestart. Zij 
beheren sporthal De Bhoele, zwembad 
en sportzaal Rhienderoord en de 
gymzaal aan de Kloosterstraat. Ook 
taken op het gebied van sportstimule-

ring worden door de Stichting Sport-
kompas uitgevoerd. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de taken van de 
buurtsportcoach en de combinatie-
functionaris sport. Eind vorig jaar heeft 
de gemeenteraad - bij de behandeling 
van de begroting voor 2019 - ge-
vraagd om een notitie over Stichting 
Sportkompas.  In de afgelopen 
maanden is het interim stichtingsbe-
stuur hiermee voortvarend aan de slag 
gegaan.

Noodzakelijke aanpassingen
Het college van B&W bevestigt de 
analyse dat het stichtingsbestuur een 
meer voorwaardenscheppende en 
beleidsvormende rol moet hebben. En 
dat de uitvoering nadrukkelijker belegd 
wordt bij het management en mede-
werkers. Het college van B&W is 
bereid mee te werken aan een 
aanpassing van de statuten. Ook moet 
een laatste stap gezet worden om de 
privatisering af te ronden. Het gaat 
dan om de overdracht van accommo-
daties naar de stichting. De overeen-
komsten tussen gemeente en Sport-
kompas worden daarop aangepast. 
Stichting Sportkompas kan zich 
daardoor beter laten zien als de partij 
die zelfstandig verantwoordelijk is voor 
de accommodaties.

Financiële basis
Al in 2018 werd door adviesbureau 
Synarchis geadviseerd dat een verho-
ging van de subsidie noodzakelijk is 
om tot een sluitende begroting te 
komen. Mede op basis van dat advies 
èn de notitie van het stichtingsbestuur 
wordt de gemeenteraad voorgesteld 
de subsidie structureel met € 50.000 te 
verhogen. Ook stelt het college voor 
om subsidieafspraken voor een periode 
van 4 jaar te maken. De effecten van 
de wijziging in de BTW-wetgeving is 
nog een onzekere factor, maar 
verwacht wordt dat met gezamenlijke 
inspanningen de financiële consequen-
ties hiervan beperkt zijn. Dit maakt 
ook dat er geen argumenten meer zijn 
om de oprichting van een sportbedrijf 
verder te onderzoeken. Het college 
stopt dan ook met dit traject. 

Uitspraak gemeenteraad
Het is de verwachting dat de gemeen-
teraad in juni het collegevoorstel en de 
notitie bespreekt. Met het pakket aan 
richtinggevende uitspraken van de 
raad verwacht het college dat een 
stabiele organisatie kan blijven. Dit 
met het doel dat Stichting Sportkom-
pas ook in de komende jaren een vaste 
partner is voor de uitvoering van een 
veelheid aan sporttaken.

Notitie over Sportkompas: professionalisering verder doorzetten

Reisdocumenten afhalen
Op donderdagavond 23 mei is het niet mogelijk reisdocumenten en rijbewij-
zen op te halen. De receptie en balie Burgerzaken zijn die avond gesloten 
vanwege de verkiezingen.

De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling
• Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
•  Aanmelden kan via de website  

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties
• De regeling sluit op maandag 10 juni. 
• De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 750,- 
•  De maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van cofinanciering van 

de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan 
ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen 
of goederen.

•  Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling 
naar rato plaatsvinden. Een product of dienst aanvragen? Maak een afspraak in 

het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek

Een product of dienst aanvragen? Maak een afspraak in 
het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek

Een product of dienst aanvragen? Maak een afspraak in 
het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek
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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 | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een bord met logo aan 
de gevel, Coldenhovenseweg 6A in 
Eerbeek (15-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een kozijn als scheiding 
van de villa naar de centrale hal, 
Engelenburgerlaan 31 in Brummen 
(15-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 3 woningen, kappen 
van 3 beuken en het realiseren van 
een inrit, Illinckstraat 4 in Eerbeek 
(15-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van 1e verdieping 
winkelpand naar 3 appartementen, 
Leliestraat 2 en 4 in Brummen 
(15-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de oude schutting 
voor een nieuwe schutting, Schaep-
manstraat 25 in Brummen (15-05-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de oude schuur voor 
een nieuwe schuur, Schaepmanstraat 
25 in Brummen (15-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van reclame van Firezone 
naar Esso Express, Stuijven-
burchstraat 6 in Eerbeek (15-05-
2019)

• Rectificatie ingediende aanvraag 
uitgebreide omgevingsvergunning 
doorgezet naar regulier, voor het 

groot onderhoud van 6 woningen, 
Domineeskamp 30 t/m 40 in Hall 
(15-05-2019)

Beschikkingen | afhandeling 
• Verleende evenementenvergunning, 

Hallseweg 10, te Hall. (15-05-2019)
• Verleende evenementenvergunning, 

band beethoven, Händelstraat 45 in 
Eerbeek. (13-05-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Marktplein, te Brummen. (15-05-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oranjefeest Tonden, Hoevesteeg 3 in 
Tonden. (15-05-2019)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
voor het aspect geluid, Mercurius-
weg 2a te Brummen (15-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van de asbesthoudende gevelpanelen 
en montage kit uit de woningen, 
Chopinstraat 18, 20, 22, 24 te 
Eerbeek (15-05-2019)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 
van de wasplaats en garageboxen, 
Loenenseweg 4, 6961 CR te Eerbeek 
(15-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie ’t Looweg 2 in Brummen 
(15-05-2019)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 
van de mestsilo, Oude Zutphense-
weg 4 te Hall (15-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Sperwerstraat 5 in Brummen 
(15-05-2019)

• Sloopmelding, voor slopen rund-
veestal inclusief asbesthoudend dak, 
Voorstondensestraat 22 te Hall 
(15-05-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van een kantoor met 
overkapping op de locatie Ringlaan 5 
in Eerbeek (15-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van spar, 
op de locatie Gravin van Burenlaan 7 
in Eerbeek (15-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
nieuwe inrit op de locatie ‘t Haagje 
54 in Eerbeek (15-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
fijnsparren, 2 kersen, 1 beuk, 2 
douglassparren, 1 esdoorn en 4 
grove dennen, op de locatie Juliana 
van Stolberglaan 18 in Eerbeek 
(15-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanpassen van een 
bestaande uitweg en realiseren van 
een nieuwe uitweg op de locatie 
Kerkpad 11 in Eerbeek (15-05-2019) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vernieuwen en 
isoleren van het dak van de woning 
op de locatie Knoevenoordstraat 3 in 
Brummen (15-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
rundveestal op de locatie Voorston-
densestraat 22 in Hall (15-05-2019)

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop Döner kebap e.d., 
Marktplein te Brummen. (15-05-
2019)

Overige besluiten 
van algemene strekking 
• Uitvoeringsplan Taalhuis 2018 

(10-05-2019)
• Vangnetregeling Participatiewet 2018 

(10-05-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl Raad vergadert over zes voorstellen
Volgende week donderdag 23 mei komt onze raad weer bijeen om een 
aantal besluiten te nemen. Er staan zes inhoudelijke raadsvoorstellen op de 
agenda. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de verga-
dering is overigens niet mogelijk. Dit kan wel tijdens de voorbereidende 
raadsfora. De vergaderstukken vindt u op www.brummen.nl/gemeenteraad 
of in het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.

Op de agenda staan enkele vaste punten, zoals een lijst van ingekomen 
stukken. Drie voorstellen zijn een ‘hamerstuk’. Over zo’n voorstel zijn de 
partijen het tijdens het raadsforum al eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk 
niet meer over in gesprek. Het gaat om het voorstel om de gemeenschappelij-
ke regeling Basismobiliteit aan te passen, de jaarrekening 2018 en de begro-
ting 2020 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel en de bestemmingsplanwijzi-
ging voor het perceel Hallsedijk 53-55 in Empe.

Bespreken en besluiten
Over de drie andere voorstellen gaan de raadsleden wel met elkaar in 
gesprek. Daarna nemen ze een besluit. Het zijn heel verschillende onderwer-
pen. Zo staat het bestemmingsplan voor het aanleggen van een parkeerter-
rein bij de Koppelenburg in Brummen op de agenda. Dit plan moet een 
bijdrage leveren aan het oplossen van een parkeerprobleem bij The Gallery. 
Ook bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om geld 
beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen om 10 
gemeentelijke gebouwen via een Energy Service Company (ESCo) te verduur-
zamen. Het derde onderwerp dat als bespreekstuk op de agenda staat heeft 
te maken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Concreet gaat 
het om een aantal inhoudelijke en financiële stukken van deze organisatie 
zoals de voorlopige jaarstukken 2018, de begroting voor 2020 en de kaderno-
ta voor de periode 2020-2023. 

In de afgelopen vier maanden waren 
er opvallend veel diefstallen uit 
schuren in onze woonwijk(-en). 
Verspreid over de IJsselstreek gebeurde 
dat maar liefst 80 keer! De diefstallen 
vinden zowel doordeweeks als in het 
weekend plaats, overdag en in de 
avonduren. Bijna altijd gaat het om 
schuren die niet afgesloten zijn. 

Dieven hebben het vooral voorzien op 
fietsen en gereedschap. Het levert niet 
alleen ongemak op. Het geeft ook een 
gevoel van onveiligheid bij de bewo-
ners die hier slachtoffer van zijn. 
Natuurlijk wil de politie deze ontwik-
keling - samen met u - een halt 
toeroepen. 

Enkele tips
•  Sluit (tuin)deuren af, verwijder 

sleutelbossen (vooral uit de fiets).
•  Registreer uw waardevolle voorwer-

pen op www.politie.nl en maak foto’s.
•  Zorg ervoor dat er voldoende 

verlichting brandt.
•  Verwijder voorwerpen waarop 

inbrekers kunnen gaan staan. 

Deel deze informatie met uw medebe-
woners en met leden van de 
Whatsapp Buurtpreventie.

Kent u uw wijkagent?
De diefstallen gebeuren in meerdere 
wijken in onze gemeente. Heeft u 
meer informatie nodig of wilt u 

misschien een boodschap of tip met 
delen? Neem dan contact op met een 
van de wijkagenten:
•  Henk Mulder: Brummen buitenge-

bied, Empe, Tonden, Oeken, Hall en 
Leuvenheim

• Jos Braafhart: Eerbeek
• Nienke Gebbink: Brummen

Zij zijn bereikbaar via 0900-8844. Bij 
SPOED belt u altijd 112. Ook zijn de 
wijkagenten bereikbaar via de website 
www.politie.nl (klik op Mijn buurt). 
Je kunt de wijkagenten ook volgen via 
Twitter (@POL_Brummen), Facebook 
(www.facebook.com/PolitieBrummen) 
of Instagram (www.instagram.com/
politie_brummen)

Politie vraagt aandacht voor diefstallen uit schuren



Om de gemeente financieel gezond te 
maken moeten er ingrijpende keuzes 
gemaakt worden. De keuzes worden in 
juni door de gemeenteraad gemaakt. 
Om dit op een zorgvuldige en wel-
overwogen manier te doen heeft het 
college voorbereidend werk gedaan. 
Dit in de vorm van een concept-per-
spectiefnota 2020-2023. Omdat het 
ook nodig is dit jaar al keuzes te 
maken om inkomsten en uitgaven met 
elkaar in evenwicht te brengen, bevat 
ook de eerste bestuursrapportage over 
het huidige begrotingsjaar 2019 
diverse concrete voorstellen. Over 
zowel de perspectiefnota als de eerste 
bestuursrapportage wordt op 27 juni 
een besluit genomen. Voordat het 
zover is kunnen ook inwoners, 
bedrijven en organisaties tijdig de 
documenten bestuderen en meningen 
aan de raadsleden meegeven. 

Geen vet op de botten. Zo werd de 
financiële situatie van de gemeente eer-
der dit jaar al beschreven door verant-
woordelijk wethouder financiën 
Peter-Paul Steinweg. Zo krijgt de 
gemeente minder geld van het rijk en 
heeft ook de financiële situatie van de 
gemeente sinds de crisis in 2011 onder 
grote druk gestaan. Veel inwoners en 
bedrijven hebben zo’n financiële druk 
ook gevoeld tijdens de crisis. Daarom 
zijn de lokale heffingen in de gemeente 
Brummen in de afgelopen jaren niet 
gestegen maar zelfs gedaald. En dat 
terwijl er voldoende taken en ambities 
zijn die vragen om een bijdrage en inzet 
van de gemeente.
Ook speelt mee dat de overdracht van 
extra taken, denk aan het sociale 
domein, gepaard is gegaan met flinke 
oplopende kortingen.

Urgentie
Eén van de vijf speerpunten van het 
gemeentebestuur is er voor te zorgen 
dat de gemeente Brummen financieel 
op orde is. Dit betekent ieder jaar een 
sluitende begroting, maar ook zorgen 
voor een beter gevulde spaarpot. Dit 
om risico’s en tegenvallers op te 
kunnen vangen. In maart heeft het 
college de gemeenteraad al een 
document aangeboden met 130 
mogelijkheden om uitgaven te vermin-
deren, ambities bij te stellen en 
inkomsten te verhogen. Het college 
constateert dat dit document, met soms 
ingrijpende voorstellen, nog urgenter is 
geworden. Dit omdat er een aantal 
ontwikkelingen is die niet positief 
uitpakken voor de gemeentebegroting. 
Denk hierbij aan gevolgen van de 
verwachte nieuwe cao voor gemeen-
teambtenaren, een hogere bijdrage aan 
de Veiligheidsregio en een lagere 
uitkering van het rijk aan gemeenten 
via het gemeentefonds. 

Bezuinigen en inkomsten verhogen
Het college stelt de gemeenteraad voor 
een gebalanceerd pakket van maatre-
gelen te nemen om geleidelijk weer 
een gemeente te zijn die financieel 
gezond is. Zo bevat de perspectiefnota 
voor het jaar 2020 een bedrag van 
ruim 1,2 miljoen euro aan maatregelen. 
Het gaat hierbij zowel om bezuinigin-
gen als ook het verhogen van inkom-
sten. Bij bezuinigingen gaat het om 
uiteenlopende zaken zoals de herinrich-
ting van het minimabeleid en inko-
mensondersteuning tot een korting op 
subsidies van diverse organisaties. 
Maar ook een aanvullende taakstelling 
op de organisatiekosten van de 
gemeente en een verlaging van de 
extra opgenomen budgetten voor de 
ambities in deze bestuursperiode. In 
het pakket van maatregelen heeft het 
college ook een verhoging van de 
toeristenbelasting met 10 procent 
opgenomen en een stijging van de 
Onroerende Zaakbelasting tot het 
Gelderse gemiddelde. Met het pakket 
aan maatregelen en een weloverwogen 
realistische aanpassing van de mogelij-
ke risico’s, verwacht het college dat de 
gemeente Brummen in 2023 de 
gewenste weerstandsratio van 1,4 
bereikt. En daarmee kan zeggen dat de 
spaarpot dusdanig is gevuld dat er 
weer ‘vet op de botten’ zit. 

Ambities overeind
Naast ‘financieel gezond’ heeft de 
gemeente Brummen in deze bestuurs- 
periode nog vier ambities waarvan het 
werk wil maken. Hoewel deze onder 
druk staan vanwege de noodzakelijke 
financiële en inhoudelijke keuzes, 
blijven de ambities wel overeind. Zo 
stelt het college dat de helft van de 
opbrengst van de OZB-verhoging 
noodzakelijk is als bijdrage voor het 
speerpunt rondom het dorp Eerbeek. 
Immers, de provincie Gelderland is 
bereid om fors in Eerbeek te investeren, 
mits ook de gemeente zelf laat zien dat 
het bereid is te investeren in de 
toekomst van het papierdorp. Ook het 
centrumplan voor Brummen blijft als 
speerpunt gehandhaafd. De bekosti-
ging van plannen vindt echter buiten 
de gemeentebegroting om plaats. De 
bekostiging vindt plaats via een aparte 
grondexploitatie. Dit wil zeggen dat 
verkoop van gemeentelijke gronden in 
het plangebied (denk aan de voormali-
ge schoollocaties) de financiële basis 
moet vormen voor toekomstige 
investeringen in het dorp Brummen. 
Ook ‘duurzaamheid’ en ‘sociaal 
domein’ blijven onverkort speerpunt 
van beleid, waarbij nog kritischer 
gekeken moet worden hoe de beschik-
bare middelen ingezet kunnen worden 
om een zo goed mogelijk resultaat te 
behalen. 

Onderzoek en aanvullende maatregelen 
De concept-perspectiefnota voor 
2020-2023 die is aangeboden aan de 
gemeenteraad is dankzij het nemen 
van een groot aantal ingrijpende 
maatregelen meerjarig sluitend. De 
eerste bestuursrapportage over het 
huidige begrotingsjaar 2019 sluit met 
een klein positief resultaat. Maar 
daarmee is het gemeentebestuur er 
nog niet. Het college laat de gemeen-
teraad weten dat het in de komende 
maanden een aantal zaken concreter 
kan maken. Dit wordt dan verwerkt in 
de tweede bestuursrapportage en in 
de programmabegroting voor de 
periode 2020-2023. Denk hierbij aan 
onderzoeken die op dit moment in het 
sociaal domein plaats vinden. Deze 
onderzoeken moeten een bijdrage gaan 
leveren aan oplossingen voor het 
beteugelen van de oplopende zorgkos-
ten. Ook brengt het college in kaart 
wat de aanvullende taakstelling op de 
ambtelijke organisatie betekent voor de 
dienstverlening aan inwoners. Waar 
mogelijk wil het college in 2019 nog 
aanvullende maatregelen nemen die 
ervoor zorgen dat de gemeente dit jaar 
meer geld overhoudt dan nu verwacht. 
Tegelijkertijd rekent het college zich 
niet rijk, maar sluit niet uit dat er in de 
loop van het jaar ook nog meevallers 
zullen zijn.

Ingrijpende keuzes nodig om financieel gezond te worden

Financieel 
Gezond Brummen

Afgewogen pakket aan maatregelen

Gemeenteraad 
neemt besluiten
Zowel de eerste bestuursrapporta-
ge 2019 en de perspectiefnota 
voor de periode 2020-2023 komen 
in juni op de vergadertafel van de 
gemeenteraad. Ze worden op 
donderdagavond 13 juni bespro-
ken tijdens een speciaal raadsfo-
rum. Iedereen kan en mag die 
avond vanaf 20.00 uur meepraten 
met de gemeenteraad over de 
gemeentelijke financiën. Geef dit 
dan wel vooraf door aan de griffie 
van de gemeenteraad. 

Omdat de gemeenteraad op 
zorgvuldige wijze keuzes wil 
maken en besluiten nemen, zijn er 
twee vergaderingen gepland om 
te komen tot besluitvorming. De 
eerste raadsvergadering begint op 
dinsdagavond 25 juni om 19.00 
uur. Op donderdag 27 juni 
vergadert de raad verder vanaf 
16.00 uur. Deze vergadering duurt 
tot uiterlijk 23.00 uur. 

Uw mening geven? Dat kan!
Voordat de gemeenteraad besluiten neemt, bereidt de raad zich goed voor. 
Gemeenteraadsleden willen graag weten wat  inwoners, verenigingen, 
bedrijven en organisaties van de voorstellen vinden. Laat het weten! Dat kan 

op verschillende 
manieren. Naast 
het raadsforum op 
13 juni kunt u ook 
raadsfracties 
benaderen. Of geef 
uw inbreng via een 
brief of mail door 
aan de gemeente-
raad.  
Dat kan via 
mailadres  
griffie@brummen.nl.  
De griffie zorgt er 
dan voor dat alle 
raadsleden uw 
inbreng ontvangen. 

Eerste rapportage over 2019 
Daar waar de perspectiefnota zich vooral richt op volgende jaren, legt de 
gemeenteraad met de eerste bestuursrapportage verantwoording af over het 
huidige jaar 2019. Het financiële resultaat van deze tussentijdse verantwoor-
ding is positief. Het college wil een bedrag van € 36.000 aan de vrije reserve 
toevoegen. Dit is mogelijk omdat het college maatregelen heeft genomen die 
leiden tot een bezuiniging van ruim zeven ton. Deze maatregelen heeft het 
college gevonden in de in maart dit jaar gepresenteerde lijst van 130 mogelijk-
heden om weer financieel gezond te worden. Deze maatregelen waren nodig 
omdat de gemeente dit jaar met een aantal tegenvallers werd geconfronteerd, 
waaronder een lagere bijdrage vanuit het rijk en hogere kosten voor de lokale 
uitvoering van de Wsw, de veiligheidsregio en automatisering. Er waren ook 
meevallers, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kapitaallasten en een aantal 
grondverkopen.

Lokale lasten
Zoals bij elk huishouden, is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven van 
een gemeente in balans zijn. Het uitvoeren van diensten en taken en het 
realiseren van ambities kost geld. Daar tegenover staan inkomsten, bijvoorbeeld 
via het rijk. Een deel van de inkomsten komt uit lokale heffingen. Bijvoorbeeld 
de Onroerende zaak belasting (Ozb) en de rioolheffing en de afvalstoffenhef-
fing. Met deze heffingen betalen we de kosten die we hiervoor maken. De 
tarieven hiervoor zijn de afgelopen jaren laag gehouden. Zelfs gedaald. 

In de voorstellen die onderdeel uit maken van de concept-perspectiefnota is ook 
gekeken naar verhoging van inkomsten. Zo wordt voorgesteld de toeristenbe-
lasting met 10 procent te verhogen. Een kwart hiervan komt ten goede aan 
uitgaven op het gebied van recreatie en toerisme. Ook een verhoging van de 
Ozb-opbrenst wordt 
voorgesteld. Dit met 
het doel dat dit tarief 
daarmee ongeveer 
gelijk is aan het 
gemiddelde in onze 
provincie. Het college 
wil dat de helft van de 
opbrengst (350.000 
euro) hiervan wordt 
ingezet voor het 
belangrijke speerpunt 
‘Eerbeek’. 
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