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Onderzoek wijst uit: gebruikers Wmo tevreden

Op 18 en 19 juni 2020 is er een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het
Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en de Apeldoornseweg
(Eerbeek, Laag Soeren). Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening?
Meld dat bij de gemeente.

De toegang tot de zorg is beter geworden. De waardering voor de snelheid
waarmee de inwoners is geholpen is gestegen. Cliënten zijn dankzij de geboden
ondersteuning meer zelfredzaam. Het is een greep uit de resultaten die opgetekend
worden uit het cliëntervaringsonderzoek onder gebruikers van de voorzieningen
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verantwoordelijk wethouder
Eef van Ooijen is verheugd met de uitkomsten. “Het sociaal domein staat onder
druk, ook financieel gezien. Maar uit dit onderzoek onder Wmo-cliënten blijkt dat
met alle inzet toch heel veel goeds wordt bereikt.”
De Wet maatschappelijke ondersteuning
verplicht gemeenten om ieder jaar een
ervaringsonderzoek uit te voeren. Deze
is afgelopen jaar uitgevoerd door
onderzoeksbureau BMC. Voor dit
onderzoek hebben nieuwe en bestaande
Wmo-cliënten een vragenlijst ontvangen. Het gaat om inwoners die in 2018
contact hebben gehad met Team voor
Elkaar en een beschikkingsbrief hebben
ontvangen. Door gebruik te maken van
een standaard vragenlijst kunnen de
resultaten van onze gemeente goed
vergeleken worden met de resultaten
(het gemiddelde) van alle deelnemende
gemeenten aan dit onderzoek (de
referentiegroep).
Gestelde vragen
De vragen die zijn gesteld gaan over de
persoonlijke situatie van inwoners, maar
ook hoe de ervaring is met medewerkers
van het Team voor Elkaar als het gaat om
de hulpvraag. Daarnaast zijn er vragen
gesteld over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voorzieningen en het
effect van de ondersteuning. Er zijn in
totaal 576 vragenlijsten aan inwoners
verstuurd. In totaal 239 inwoners hebben
de Wmo-vragenlijst ingevuld en
teruggestuurd. Hiermee is de respons
41%. Met dit percentage zijn de
resultaten uit dit onderzoek betrouwbaar.

Zet geen afval naast
de containers
De afgelopen periode zien we nog
steeds een grote toename van het
bijplaatsen van afval bij ondergrondse
containers. Volle zakken met PMD,
textiel, dozen met glas en ander (grof)
afval wordt naast de containers
neergezet. Dit levert veel overlast op
voor winkeliers en omwonenden.
Daarnaast blijkt dat de containers
lang niet altijd vol zitten. We vragen
iedereen nogmaals dringend om het
afval in de daarvoor bedoelde
container te gooien. Zit de container
toch vol? Gooi de spullen in een
andere gelijksoortige container of
neem uw spullen weer mee naar huis
en neem contact op met Circulus-Berkel. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900-9552 voor het ledigen
van de container. Alvast bedankt voor
uw medewerking. Kijk voor meer info
op www.circulus-berkel.nl

Positief beeld
De resultaten van dit onderzoek zijn
voor een ieder te bekijken op de
website www.waarstaatjegemeente.nl.
Ook dit is een vereiste van de wet. De
eindresultaten van dit onderzoek zijn
overwegend positief te noemen, zeker
ook als ze worden vergeleken met de

Militaire oefening

Nieuwe dorpsdichter: Marije Verbeeck
Dinsdag waren burgemeester Van Hedel en cultuurwethouder Ingrid Timmer getuige
van de wisseling van de wacht wat betreft de functie van gemeentelijke dorpsdichter.

resultaten van andere gemeenten.
Een aantal in het oog springende
resultaten vindt u in dit kader.

- De toegang tot zorg is beter geworden: 80% van de respondenten weet waar zij
moeten zijn en waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. Dit percentage is
toegenomen ten opzichte van de voorgaande meting (dit was toen 78%).
- De waardering voor de snelheid waarmee men wordt geholpen is toegenomen. Dit
percentage is nu 77% ten opzichte van 73% tijdens de vorige meting.
- Het serieus genomen worden door de medewerker en in het gesprek met de
medewerker van het TvE samen naar een oplossing zoeken, worden in beide
gevallen positiever gewaardeerd. Deze percentages liggen nu op 89% en 83%.
Ten opzichte van de referentiegroep scoort Brummen op alle stellingen hoger.
- De ondersteuning sluit steeds beter aan: het overgrote deel van de cliënten die aan
dit onderzoek hebben meegedaan is van mening dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is (85%) en past bij de hulpvraag (85%). De kwaliteit van de
ondersteuning wordt positiever gewaardeerd dan de vorige meting. Ten opzichte
van de referentiegroep scoort Brummen gelijk of iets hoger.
- Cliënten zijn dankzij ondersteuning meer zelfredzaam: De meerderheid van de
cliënten geeft aan dat zij de dingen die zij willen doen beter kunnen doen dankzij
de ondersteuning die zij krijgen. Zij kunnen zich door de ondersteuning ook beter
redden en hebben door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven gekregen.
- De bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuner is afgenomen. In onze
gemeente is 38% van de cliënten bekend met de cliëntondersteuning. De
bekendheid is afgenomen ten opzichte van de vorige meting (43%) en de jaren
daarvoor. De bekendheid met de cliëntondersteuner is in Brummen wel hoger dan
in de referentiegroep (33%).

In de afgelopen twee jaar is deze taak
op bijzondere wijze vervuld door dichter
Eva (Elly van Agtmaal) uit Cortenoever.
De dichtersveer wordt vanaf nu ter hand
genomen door de Brummense schrijver
en dichter Marije Verbeeck. Zij is door de
Culturele Stichting benoemd voor een
periode van 2 jaar. Marije Verbeeck
(1961) is van beroep tekstschrijver, ze
geeft poëzieworkshops, schrijfcursussen

en op aanvraag schrijft ze biografieën.
Ze heeft meerdere publicaties op haar
naam staan. Naar het oordeel van
Culturele Stichting past ze uitstekend in
het profiel van de dorpsdichter. Door de
huidige maatregelen om het coronavirus
te bestrijden is nog niet bekend op welk
moment de nieuwe dorpsdichter voor
het eerst aan de Brummense bevolking
kan worden voorgesteld.

Camping mag sanitair weer openen
Afval scheiden doe je nu ook buiten
Vorige week is Aannemer Ter Riele uit Klarenbeek begonnen met het plaatsen van
25 bakken om plastic, blik en pakjes drinken in te gooien. Zo kun je nu dus ook in
de buitenruimte afval scheiden.
Naast de gewone afvalbak hangt nu
op meerdere plekken een extra bak
om plastic, blik en pakjes drinken in
te doen. Onder andere in het
centrum van Eerbeek en Brummen,
bij de veerpont in Brummen en bij de
Hallsebrug. Afval scheiden werkt dus
net als thuis. Op deze manier kunnen
we meer grondstoffen behouden
voor hergebruik. In andere gemeenten is dit al succesvol geïntroduceerd.
Op de bakken staat duidelijk
aangegeven wat er in de nieuwe
afvalbak thuishoort. Ander afval mag
in de gebruikelijke afvalbak. En is een
afvalbak vol? Zoek een andere
afvalbak in de buurt of neem het
afval mee naar huis.
Verantwoordelijk wethouder openbare ruimte Pouwel Inberg: “Met deze
nieuwe extra afvalbakken hopen we
samen met u een volgende stap te
zetten in het verduurzamen van
Brummen. En bovendien houden we
onze gemeente schoon.”

Gemeenschappelijke douches en wc’s op campings en vakantieparken gaan twee
weken eerder open dan gepland. Het sanitair zou volgens de planning pas 1 juli
openen. Vanaf 15 juni worden echter weer meer buitenlandse toeristen verwacht.
Verschillende landen, waaronder Nederland, passen dan namelijk hun reisadvies aan.
Het sluiten van gemeenschappelijk
sanitair was een van de landelijke
maatregelen in strijd tegen het
coronavirus. Alleen mensen met eigen
sanitair in een camper of caravan
konden daarom naar de camping of
een vakantiepark. Door de versoepe-

ling worden deze locaties over twee
weken ook weer toegankelijk voor
mensen die er met slechts een tent op
uit willen. Hiermee wordt een volgende
stap gezet in het stapsgewijs openen
van sectoren en versoepelen van de
maatregelen.

Volgende stap in bestrijding eikenprocessierups
Deze week starten wij met het wegzuigen van de eerste eikenprocessierupsen. Het
is niet waarschijnlijk dat hiermee alle nesten en rupsen al weg zijn. Dit komt omdat
de rupsen nog rond trekken op de boom. Maar wij proberen de overlast hiermee al
vroeg zoveel mogelijk te beperken. Voor het wegzuigen is meestal de inzet van een
hoogwerker noodzakelijk. Dit kan enig oponthoud veroorzaken in het verkeer.

Wethouder Pouwel Inberg
met de afvalbak voor plastic,
blik en pakjes drinken

Ondanks gezamenlijke inspanningen is
overlast niet volledig te voorkomen. De
afgelopen jaren is gebleken dat
gespecialiseerde aannemers zeer druk
bezet zijn en dat de bestrijding veel geld
kost. We bestrijden alleen de nesthaarden op gemeentelijke 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.

Melding maken
Wij vragen u mee te helpen en locaties
waar eikenprocessierupsen zitten door
te geven via www.fixi.nl of via de Fixi
app. Hierbij het verzoek om de melding
te voorzien van een zo duidelijk
mogelijke locatiebeschrijving, straatnaam en huisnummer. Heeft u zelf een
boom met een nest rupsen? Dan kunt u
dit het beste laten verwijderen door een
professioneel bedrijf.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van 2 woonchalets,
Empermolen 3, Empe
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de realisatie
van een eigen inrit, Hallsedijk 5,
Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het vernieuwen en verhogen van de oude
schutting, Kerkpad 21, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een garage/bijgebouw, Kruisenkstraat 49, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een schuur/carport, Ringlaan 3,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een houten overkapping,
Stuifzand 32, Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een es,

Julianalaan 2 en 4, Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
veranda, Loenenseweg 28, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
garage en erfafscheiding, De Pothof
91, Brummen
• Sloopmelding, het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen uit twee varkensschuren,
Brederietweg 5, Empe
• Sloopmelding, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal, Vivaldistraat 3, Eerbeek
• Sloopmelding, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal, Vivaldistraat 5, Eerbeek
• Sloopmelding, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal, Vivaldistraat 7, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
douglasspar, Juliana van Stolberglaan
20, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
schuur met carport, Karel van
Gelreweg 2, Eerbeek

Kort nieuws
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 19 grove
dennen, Louise de Colignylaan 8,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een
uitweg, Papiermolen 40 (Kavel 84),
Eerbeek
• Verleende terrasvergunning,
Koppelplein/Arnhemsestraat,
Brummen.
Plannen | ruimtelijk
• Ontwerpbestemmingsplan “Woningbouwontwikkeling Hall”
gemeente Brummen
Overige overheidsinformatie
• Raadsvergadering Perspectiefnota op
donderdag 18 juni 2020
• Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juni 2020
Beleidsregels
• Regeling briefadres gemeente
Brummen
• Aanwijzing rechtspersoon Briefadresgever gemeente Brummen

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.

Cliëntondersteuner Annemieke Spijker weer in gesprek
Heeft u ondersteuning nodig voor het keukentafelgesprek met een medewerker
van Team voor Elkaar? Of met een medewerker van WerkFit Brummen? Gaat u
een uitkering aanvragen bij het UWV? Dan kunt u kosteloos gebruik maken van
de onafhankelijke cliëntondersteuner Annemieke Spijker, werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang Gelderland! Vanaf nu kan dat weer via een persoonlijk
gesprek. Want vanwege de coronamaatregelen kon dat de afgelopen periode
alleen telefonisch.
Heeft u een gesprek, dan gelden
natuurlijk alle noodzakelijke hygiëne-

maatregelen. Zo vraagt Spijker voorafgaand aan het bezoek of er sprake is
van (een vermoeden van) een coronabesmetting en/of er personen aanwezig
zijn met klachten. Als dit zo is, dan gaat
het bezoek niet door en wordt gebruik
gemaakt van bijvoorbeeld telefoon.
Uiteraard wast de cliëntondersteuner
voor en na ieder bezoek haar handen
en schudt zij geen handen. U kunt
Annemieke Spijker benaderen via de
medewerkers van Team voor Elkaar of
WerkFit Brummen. Maar u mag ook
zelf rechtstreeks met haar contact
opnemen. Zij is bereikbaar via het
telefoonnummer van Adviespunt
Zorgbelang Gelderland:
(026) 384 28 26.

Annemieke Spijker

Onafhankelijk en deskundig
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is stevig verankerd in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze vorm van hulp en ondersteuning
van een inwoner sluit naadloos aan bij
de gemeentelijke visie waarbij de vraag
en situatie van een inwoner centraal
staat. Niet voor niets gebruiken we in
onze gemeente de slogan ‘samen goed
voor elkaar’. Met Zorgbelang Gelderland heeft de gemeente een organisatie
ingeschakeld met ruime ervaring als het
gaat om onafhankelijke ondersteuning
aan cliënten. Deskundigen die u helpen
uw situatie en uw mogelijkheden in
kaart te brengen. Met u meedenken
over wat u nodig heeft om verder te
kunnen. Samen met u bekijken wat het
beste bij u en uw situatie past. Maar u
ook bijstaan als u het lastig vindt de
juiste woorden te vinden. En dit geheel
gratis. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en handelt alleen in uw belang.
Zij kan u (geheel gratis) informeren,
adviseren en bijstaan bij het krijgen van
de juiste ondersteuning.

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

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

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

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Raadsvergadering 25 juni
Op donderdag 25 juni vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Ook
deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats.
Na het forum van gisteravond zijn de onderwerpen die op 25 juni aan bod
komen bekend. Welke dit zijn leest u in het nieuwsbericht op onze website.

Subsidie AED-stichting
B&W hebben de subsidie aan de Stichting Burgerinitiatief Reanimatie/AED
Brummen (STAG) over 2019 vastgesteld. Deze stichting is ontstaan uit een
bewonersinitiatief van de wijkraden en krijgt jaarlijks subsidie voor het dekkend
maken van het netwerk van 24/7 beschikbare AED’s, het geven van voorlichting over het belang van opleiding en aanmelding bij Hartveilig Wonen en voor
de organisatiekosten van de stichting. De subsidie is vastgesteld op € 13.805,-.
B&W besloten ook het restant van de subsidie over 2019 (€ 7.960,36) niet
terug te vorderen maar door STAG te laten reserveren als bestemmingsreserve
voor toekomstig onderhoud of vervanging van AED’s en/of buitenkasten.

Hondenpoep? Ruim het op!
Veel Brummenaren beleven plezier aan hun hond. Maar om de openbare ruimte
voor iedereen schoon en leefbaar te houden zijn ook regels nodig. Er is in de
afgelopen jaren al veel bereikt. Zo gebruiken steeds meer inwoners het verplichte
opruimmiddel. Maar het kan nóg beter.
De opruimplicht is ingesteld om te
voorkomen dat het grasveldje en
speeltuin waar uw kinderen spelen en
de stoep voor uw huis vol met
hondenpoep komt te liggen. In de
zomerperiode zorgen de uitwerpselen
ook voor stankoverlast. Hondenpoep
kan bovendien infecties en
maagdarmontstekingen veroorzaken
bij kinderen en trekt ongedierte zoals
vliegen en kevers aan. Honden
kunnen zelfs dood gaan aan het virus
in de hondenpoep. Om sociale en
hygiënische redenen is het dus van
groot belang om de hondenpoep op
te ruimen. Gooi de afvalzakjes niet in
de straatputten, maar in de afvalbak.
Daarmee voorkomt u verstopping van
het riool.

Handhaving
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) controleert of de hondenbezitter zich aan de spelregels houdt.
Die staan in de Algemeen Plaatselijke
Verordening (hoofdstuk 2, artikel 2.57
en 2.58). Als hondenbezitter kunt u op
ieder moment van de dag aangesproken worden op uw positieve of
negatieve gedrag. Een complimentje
wanneer u zich aan de regels houdt of
een boete wanneer u deze overtreedt.
Meer informatie
Voor meer informatie over het hondenbeleid kunt u de APV raadplegen op
www.brummen.nl of contact opnemen
met Michel Beijer via het centrale
nummer 0575-568 233.

Regels rondom inschrijven op een briefadres
Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week dinsdag de Regeling
briefadres gemeente Brummen vastgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe we omgaan
met de wettelijke regels over inschrijven op een briefadres. Een briefadres kan nodig
zijn voor iemand die (tijdelijk) geen woonadres heeft, verblijft in een instelling voor
gezondheidszorg of een penitentiaire inrichting. Of voor wie het naar het oordeel
van het college niet veilig is om ingeschreven te worden op hun woonadres.

Ook heeft het college Team voor Elkaar
van gemeente Brummen aangewezen
als briefadresgever voor mensen die

geen woonadres hebben en die geen
familie- of kennissen hebben bij wie zij
zich kunnen inschrijven op een
briefadres. En voor wie het gezien hun
woon- en leefsituatie wél noodzakelijk
is om als inwoner van Brummen te
worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Kijk voor meer
informatie over briefadres op
www.brummen.nl.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

De regels over inschrijven op een
briefadres zijn er om er voor te zorgen
dat inwoners niet onterecht of langer
dan nodig gebruik maken van een
briefadres. Ook kunnen de regels zorgen
voor maatwerk in specifieke situaties.

Debat Perspectiefnota
Gemeenteraad bespreekt
gemeentelijke koers
Ook dit najaar stelt de gemeenteraad de begroting - het financieel huishoudboekje
voor het komende jaar 2021 - vast. De gemeenteraad geeft aan de hand van
de perspectiefnota aanwijzingen voor het opstellen van die begroting. Deze
perspectiefnota is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders en half
mei gepresenteerd. Het college heeft dit jaar gekozen voor een wat meer algemenere
opzet. Een analyse hoe de gemeente er op dit moment bij staat, ook financieel gezien.
Het is vooral een document aan de hand waarvan de gemeenteraad kan bespreken
wat voor soort gemeente Brummen wil zijn. Raadsleden hebben de perspectiefnota de
afgelopen weken bestudeerd en vragen gesteld aan het college. Zowel schriftelijk of
tijdens het forum van 4 juni. Ook hebben de raadsleden reacties uit de samenleving
verzameld. Het inhoudelijke raadsdebat begint op donderdag 18 juni om 19.00 uur.
Later die avond verwachten we de stemming en definitieve besluitvorming. Vanwege
het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt het online volgen via de
website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.
Op deze pagina’s leest u alvast wat de eerste reactie is van de zeven fracties op de
perspectiefnota zoals deze nu op de vergadertafel van de gemeenteraad ligt.
Wilt u meer weten? Bezoek dan op onze website www.brummen.nl/perspectiefnota.
Uiteraard kunt u op onze website ook terecht op de speciale pagina van de
gemeenteraad. Heeft u concrete vragen? Neem dan contact op met de griffie via
mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 0575 - 56 82 33.

Op weg naar de

perspectiefnota 2021

Alle zeilen bijzetten
Onze gemeente verkeert in zwaar weer.
Tenminste, als we door blijven gaan op de
manier waarop we dat tot nu toe hebben
gedaan. Het moet anders, het moet beter
en het moet scherper. En het moet samen.
Net als bij veel gemeenten in Nederland zal
ook Brummen keuzes moeten maken. Om
financieel in control te komen wil het CDA
dat de basis op orde komt. Dat betekent
dat de gemeente niet overal meer tot in
de details de verantwoordelijkheid draagt,
maar los durft te laten en zich beperkt tot
datgene wat echt noodzakelijk is.
Inwoners die zorg nodig hebben, moeten
die zorg krijgen. Aan beide kanten van de
keukentafel ligt de opdracht om te kijken
hoe dat zo goed mogelijk kan en past
binnen de beschikbare financiële kaders.

Doorbreek waar mogelijk bureaucratie,
durf te kijken naar de intentie achter de
regelgeving. Dat betekent ook dat wij als
inwoners zelf onze verantwoordelijkheid
moeten nemen. Met initiatieven komen,
die we waar kunnen maken en onszelf
niet afhankelijk maken van overheden en
gemeenschapsgeld.
Na de noodzakelijke verhoging van
de OZB vorig jaar is een nieuwe extra
lastenverhoging voor het CDA geen
vanzelfsprekende keuze, zolang niet
eerst duidelijk is waar we als gemeente
voor staan. Het CDA kiest voor een
groene gemeente met sterke, levendige
kernen. Maar we kiezen ook voor
realisme. We kunnen niet alles. Dat
vraagt om moed, creativiteit, vertrouwen,
verantwoordelijkheid geven èn nemen. Alle
zeilen moeten bij. En dat doe je nooit alleen,
dat doe je samen.

Welke raad heeft de uil van
Jan Mankes voor ons?

Bron afbeelding Museum Belvédère Heerenveen, Jan Mankes – Steenuil op beker (1909)

Geef Brummens toekomstperspectief
vleugels
D66 wil dat de gemeente Brummen u,
inwoners en ondernemers, blijvend solidair
en sociaal van dienst moet kunnen zijn.
De gemeente moet daarom Duurzaam,
Doelmatig en Doeltreffend werken. De
gemeente kraakt in al haar voegen, u
leest dat ook in deze krant. Een krakende
gemeente betekent financiële problemen.
Die problemen zijn niet van gisteren, wel
worden ze steeds groter. De klap die Corona aan ons allemaal heeft uitgedeeld maakt
ze nog groter.
Onderwijs, jeugd, zorg, werk en inkomen
vindt D66 kerntaken van de gemeente. U
heeft stevige verwachtingen over hoe de
gemeente die kerntaken moet invullen. De
gemeente heeft beperkte middelen om ze
uit te kunnen voeren. D66 wil daarom dat
er een nieuwe balans wordt gezocht tussen
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wat u mag verwachten van de gemeente
en wat de gemeente u kan aanbieden.
Omgeving, milieu en energie, ook daarin
vindt D66 dat de gemeente een belangrijke
rol heeft. D66 vindt dat hier balans gezocht
moet worden tussen wat de gemeente daarin doet en wat u, inwoners en
ondernemers doen: Wat is de taak van de
gemeente en waarin bent u juist sterk.
Bij het zoeken naar nieuw evenwicht hoort
ook bezuinigen. D66 windt daar geen
doekjes om. Maar er is meer nodig dan
bezuinigen. De gemeente moet financieel
gezond zijn, het gemeentebestuur moet
stabiel zijn, u moet de diensten krijgen die
u nodig heeft en eigen initiatief nemen
waar dat kan.
Solidair en Sociaal, Duurzaam, Doelmatig
en Doeltreffend, daar staan wij voor. D66.

Brummen, onze toekomst!
Democratisch Brummen (DB) heeft de
afgelopen anderhalf jaar met verbazing
naar de ontwikkelingen van de Brummense
politiek gekeken. Te veel op details en niet op
hoofdlijnen gedacht, te veel vanuit politieke
belangen. Er was gebrek aan samenwerking,
te weinig oog voor de mening van onze
burgers en geen toekomstvisie. De gevolgen:
we staan diep in het rood.
Dat is geen prettig vooruitzicht en dat
verdient deze prachtige gemeente niet!

Moeten we niet als gemeente alle ambitieuze
plannen, denk aan centrumplan Brummen
en nog vele andere ambities laten voor wat
het nu is? Niet voor altijd maar wel voor dit
moment! Een keuze!
Binnen het sociaal domein moeten we de
noodzakelijke voorzieningen goed op orde
hebben, maar geen projecten uitvoeren die
ook onder de verantwoordelijkheid en inzet
van andere organisaties kunnen worden
gedaan. Ook een keuze!

Het doel van DB is zo snel mogelijk koersen
op een financieel gezond Brummen. Dit kan
onder andere door versobering. Ambities
moeten worden bijgesteld of we willen of
niet. Duidelijke en pijnlijke keuzes moeten
nu worden gemaakt en de gemeente moet
daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

DB vindt dat gebruik moet worden gemaakt
van de expertise onder de bevolking en wil
samen met u die keuzes maken!

Zoals: 3 of 4 wethouders?? Een keuze!

Tot horens, u weet ons te vinden!
Fractie DB

Samen met u willen we vechten voor het
voortbestaan van deze prachtige unieke
gemeente.
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COLOFON
Op deze twee speciale pagina’s leest u een eerste schriftelijke reactie van de zeven fracties in de Brummense gemeenteraad op de conceptperspectiefnota 2021-2024. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op een speciale pagina over de perspectiefnota op onze website.
Ook vindt u alle documenten die horen bij de besluitvorming op de speciale pagina van de gemeenteraad op www.brummen.nl/gemeenteraad.
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Duurzame, sociale en groene keuzes: juist nu!
Door de Coronacrisis lijken we allemaal wat
meer te moeten overzien en wellicht ons
leven te veranderen. De perspectiefnota staat
dit jaar helaas vol met forse tegenvallers. Een
erfenis waar niemand op zit te wachten. Deze
tijd vraagt ons om creatief denken en om
terug naar de basis: we hebben een prachtige
groene gemeente!
Laat het hier uitbloeien tot een verscheidenheid aan planten, bloemen, waar het voor
mensen en insecten goed toeven is. Tegels
eruit, planten erin, schapen in plaats van
maaimachines, wandelaars en fietsers voorop
waar toeristen en gezonde, gelukkige inwoners
kunnen genieten van onze bijzondere
gemeente met zijn twee kernen en uitgestrekte
buitengebieden. Duurzaamheid in de breedste
zin van het woord: overal en altijd kan ervoor
gekozen worden. Juist in lastige financiële
tijden zijn duurzame keuzes belangrijk om op
de langere termijn de (financiële) vruchten te

kunnen plukken. Soms gaan kosten voor de
baten uit.
Wat steekwoorden om tegen te gaan:
zorgbezuiniging, verstening, vervuiling,
vermesting, klimaatverandering, economisme.
Hoe dan? Vergroening, verzorging, meer
biodiversiteit, bescherming van water- en
landschapsontwikkeling. heroverweging van de
uitvoering zorg en welzijn, mantelzorg versterken, bureaucratisering bestrijden. Zo dan!
Op het gebied van biodiversiteit, watervraagstukken en binnen het sociaal domein
wonen in onze gemeente professionals en
ervaringsdeskundigen. Wij roepen hen op
hun kennis te delen. Wij zien de rol van de
gemeente als meedenkend, meewerkend
en voorbeeldig. We zijn klein, laten we daar
de voordelen van inzetten. Korte lijnen van
inwoner tot ambtenaar. Samenwerken is nog
nooit zo belangrijk geweest.

Anderhalve meter samenleving,
uw gemeente op afstand, of ….?
Handen schudden of de drie welkomstzoenen op de wang? Voorlopig niet …
Het Coronavirus veroorzaakt een
gezondheidscrisis van ongekende proporties
en tegelijkertijd een ernstige economische
crisis waar we de gevolgen nog lange tijd
van zullen dragen. Angst, eenzaamheid,
ongerustheid en onzekerheid, jong en oud
worstelen hiermee. Wanneer kunnen we weer
“normaal” met elkaar omgaan? Wordt het
überhaupt wel weer normaal? Ontstaat er een
“nieuw normaal”? Hoe zal die er dan uitzien?

gemeente Brummen er sowieso financieel niet
goed voor staat. Eén van de oorzaken, die in
de perspectiefnota wordt genoemd, zijn de
gestegen uitgaven in het sociaal domein.
Sinds 2015, toen het Rijk deze taken heeft
overgedragen aan de gemeenten, is de
vraag naar zorg enorm toegenomen, maar
het budget is niet meegegroeid met deze
ontwikkeling in onze samenleving. En dat zou
wel moeten, want ons uitgangspunt immers:
“iedereen die zorg nodig heeft, moet zorg
krijgen!”

Gezondheid is onze grootste bezit

Vanzelfsprekend moeten we kritisch kijken
naar de toewijzing van zorg, maar grote
besparingen zal dat niet opleveren. Het wordt
daarom nog een hele puzzel om de gemeente
weer financieel gezond te maken. Wat de
PvdA betreft mag dat niet ten koste gaan van
die andere gezondheid.

Los van de Coronacrisis zal het u als inwoner
van onze gemeente niet zijn ontgaan, dat de

Fractie PvdA

De gemeente Brummen komt ten gevolge van
de Coronacrisis voor extra uitgaven te staan.
De PvdA gaat er van uit dat het Rijk de extra
kosten die de gemeenten hebben moeten
maken volledig zal compenseren.
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Ook met afstand voor het lokaal belang
Ook al moeten we in deze tijd afstand
houden. We willen ons binnen en buiten
de gemeenteraad zo goed mogelijk blijven
inzetten voor het lokaal belang: van onze
mooie gemeente Brummen. En van onze
samenleving.
Brummen is een mooie gemeente, met
goede voorzieningen En dat moeten we zo
zien te houden.
Het financieel perspectief van onze
gemeente ziet er niet zo rooskleurig uit.
Dat heeft iedereen wel in de lokale media
kunnen lezen. Dat komt onder meer door
de stijgende kosten in de zorg (WMO en
jeugdzorg), terwijl ook de maatregelen als
gevolg van de coronapandemie heel wat
geld kosten.
Om het gemeentelijk huishoudboekje op
orde te maken en te houden, moet de

gemeenteraad beslissingen nemen, die niet
allemaal even populair zijn. Lokaal Belang
vindt dat – als het even kan – niet ten koste
moet gaan van onze voorzieningen. En
ook mensen die écht zorg nodig hebben,
moeten dat in de toekomst kunnen blijven
houden.
En toch… toch zullen we wat moeten doen
om als zelfstandige gemeente ook in de
toekomst de dingen te blijven doen die
nodig zijn voor onze gemeente en onze
samenleving. Dat kan alleen als we dat
samen doen, waarbij de gemeente ook
wel een beroep kan doen op de inwoners.
Samen krijgen we dat voor elkaar. En samen
houden we onze mooie gemeente leefbaar.

De (steun)fractie van Lokaal Belang,
Martin Staal, Marius Mennink en
Luuk Tuiten

Van een kale kip pluk je geen veren.
Hoe blijft Brummen een zelfstandige
gemeente?
Naar de mening van de VVD is de
samenleving te lang, teveel “gepamperd”
door de gemeente. Veel initiatieven worden
omarmd, uitgewerkt en van financiële
steun voorzien. Dat kan niet meer. En
dat hoeft ook niet, want er zitten veel
goede ideeën én energie in de Brummense
samenleving. Het is de uitdaging die naar
boven te halen en te stimuleren, zonder
meteen euro’s beschikbaar te stellen.
Daarvoor heb je minder beleidsambtenaren
nodig, meer ‘doeners’ en ‘regelaars’. Maar
wij willen ook:

• Alle vergunningen en verhuur
sportaccommodaties kostendekkend
• Taken sociaal domein alleen indien
wettelijk noodzakelijk
• Onderzoek naar afstoten gemeentelijke
diensten
• Centrumplan Brummen: vaart maken
met (particulier) bebouwen Graaf van
Limburg Stirumplein
• Stop op loonsom gemeentelijke
organisatie
• Geen nieuwe verhoging OZB en
toeristenbelasting

• 1 wethouder minder
• Sluiting gemeenteloket Eerbeek en
verkoop gebouw

VVD-fractie
P. Steinweg, G. Jolink, C. Wijnhoven en
M. Meindersma
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