
Kritische blik op uitgaven in sociaal domein
De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de 
toekomst zorg kunnen bieden én betalen voor de mensen die het 
nodig hebben. Dit heeft gevolgen voor de zorg en ondersteuning die 
de gemeente kan bieden. 

De gemeente Brummen heeft hoge uitgaven in het sociaal domein. Kort 
gezegd: we geven meer uit dan we hebben. Vorig jaar hebben we laten 
onderzoeken hoe we deze kosten kunnen beheersen. Het onderzoeks-
rapport ‘Naar evenwicht in het sociaal domein’ biedt hiervoor de 
bouwstenen. Het betekent dat de gemeente moet besparen. En dat we 
kritischer moeten zijn bij het bieden van zorg en ondersteuning. 
Bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke 
hulp en hulpmiddelen. 

Leefringenmodel
Natuurlijk kijken we hierbij altijd goed naar uw situatie. Inwoners die 
echt afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, moeten die blijven 
krijgen. Juist daarom kijken we kritisch naar elke vraag. Dit doen we 
aan de hand van het leefringenmodel. Eerst kijken we wat iemand zelf 
kan doen. Alleen of met de mensen in de omgeving. Of met een van 
de algemene voorzieningen die er zijn. Pas als dat allemaal niet kan, 
biedt de gemeente een maatwerkoplossing. Zo zetten we de schaarse 
middelen in voor de mensen die het echt nodig hebben. En houden we 
samen zorg en ondersteuning betaalbaar.

Volgende stap in kader windmolens en zonnevelden 
Tot en met 27 juli ligt het concept 
uitnodigingskader windmolens en 
zonnevelden ter inzage. Iedereen 
kan op dit concept reageren. In het 
uitnodigingskader staan de 
doelstellingen en afwegingen die 
samen zijn gemaakt.

Nederland wil in 2050 energieneu-
traal zijn. Dat doen we stap voor 
stap. Dat we zelf energie gaan 
opwekken staat vast. In de landelij-
ke afspraken is tot 2030 gekozen 
voor energie-opwek met zon en 
wind. Maar in welke verdeling? Hoe 
gaan we dat doen? En waar? Met 
het uitnodigingskader zetten we 
een nieuwe stap richting energie-
neutraliteit.

Ontwikkeld met de samenleving
De gemeente Brummen heeft veel 
gesprekken gevoerd met verschil-
lende betrokken partijen zoals 
Landschapsnetwerk Brummen en 
BrummenEnergie. Ook zijn er 
meerdere (digitale) bijeenkomsten 
met inwoners gehouden. Wethou-
der Pouwel Inberg vertelt: “Dit 
concept is met inbreng van veel 
inwoners tot stand gekomen. Het 
landschap is van ons allemaal. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat 
we de energietransitie samen 
vormgeven. Ik hoop dat veel 
inwoners het document gaan lezen 

en ons laten weten wat ze verbe-
terd willen zien. Maar ook wat ze er 
goed aan vinden. Dat gebruiken we 
namelijk allemaal om er een 
definitief document van te maken.”

Landschap is leidend
De gemeente Brummen wil gebieds-
gericht aan de slag gaan met de 
samenleving. Hierbij is het landschap 
leidend. Uit de verschillende 
gesprekken met inwoners kwam 
naar voren dat ze het mooie, 
Brummense landschap willen 
behouden. Wind- en zonne-energie 
zijn beide nodig om de opgave te 
halen. Er is ruimte voor innovaties en 
initiatieven vanuit de samenleving.

Reageren tot en met 27 juli
U kunt het concept uitnodigingska-
der lezen op www.brummen.nl/
opgewekt (kijk bij zonne- en 
windenergie). Of op afspraak in het 
gemeentehuis aan de Engelenbur-
gerlaan 31 in Brummen. Reageren 
kan tot en met 27 juli per e-mail 
naar p.severens@brummen.nl. Een 
reactie per post sturen of afgeven 
bij de balie van het gemeentehuis 
kan ook. 

We nemen de reacties mee bij het 
definitief maken van het uitnodi-
gingskader. De gemeenteraad 
bespreekt het definitieve uitnodi-
gingskader in september.

Praktijkondersteuner jeugd: maatwerk in hulp
Kinderen moeten zich gezond kunnen ontwikkelen en veilig opgroeien. 
Daarom vindt de gemeente goede jeugdhulp voor Brummense gezinnen 
heel belangrijk. Die hulp moet passend, laagdrempelig en snel beschik-
baar zijn. Tegelijk werken we in het sociaal domein aan een goed even-
wicht tussen inkomsten en uitgaven. Dat vraagt om een doordachte 
aanpak. Een goed voorbeeld is de praktijkondersteuner jeugd.

De praktijkondersteuner jeugd 
ondersteunt sinds 2019 de huisart-
spraktijken bij hulp aan alle 
jongeren van 0 tot 18 jaar. Ze werkt 
samen met de consulenten van 
Team Voor Elkaar. Zo kunnen we de 
gevraagde en soms noodzakelijke 
jeugdhulp beter op elkaar afstem-
men. Hiermee voorkomen we extra 
kosten door dubbele inzet of dure 
jeugdhulp. 

Hulpvraag beter in beeld
Heeft u vragen over de ontwikke-
ling van uw kind? Of over 
opgroeien en opvoeden? Dan 
kunt u terecht bij Team Voor 
Elkaar. De consulenten geven 
antwoord en advies en bieden 
kortdurende begeleiding. Als het 
nodig is, verwijzen ze naar 
jeugdhulp. Maar ook via de 
huisarts komen gezinnen en 
jongeren in beeld voor ondersteu-
ning. Logisch, want de huisarts is 
een vertrouwd persoon en je stapt 
er makkelijk naar binnen. De 
praktijkondersteuner jeugd werkt 
voor alle huisartsen in de gemeen-
te Brummen. Zij kan meer dan de 
huisarts tijd vrij maken om de 
hulpvraag beter in beeld te krijgen. 
Ze beantwoordt opvoed- en 
opgroeivragen, geeft advies en 
kan een kind of ouder kortdurend 
begeleiden. De praktijkondersteu-
ner jeugd verwijst als het nodig is 
ook door naar passende zorg. 
Passende hulp
De praktijkondersteuner jeugd en 
de consulenten van Team Voor 
Elkaar bekijken de hulpvraag vanuit 
het zogenaamde leefringenmodel. 
Hierbij kijken ze breed naar de 

(gezins)situatie. Wat is precies de 
vraag? Wat heeft u zelf al gepro-
beerd? En welke vorm van hulp past 
bij het kind of de jongeren en het 
gezin? Zo bieden ze maatwerk: zo 
licht waar mogelijk, zo zwaar waar 
nodig. 

Kwaliteit en lagere kosten
De ervaringen met de praktijkonder-
steuner jeugd zijn positief. Veel 
ouders weten haar te vinden en de 
samenwerking met Team Voor Elkaar 
loopt goed. Dat gaat altijd met 
instemming van ouders en/of jongere. 
De komende maanden wordt 
duidelijk of de samenwerking ook 
heeft gezorgd voor een verlaging van 
de kosten. En zonder dat dit ten koste 
gegaan is van de kwaliteit van de 
geboden jeugdhulp. Want dat staat 
voor de gemeente voorop: elk kind 
krijgt de hulp die het nodig heeft! 

De gemeente Brummen werkt aan 
een goed evenwicht tussen inkomsten 
en uitgaven in het sociaal domein. 
Zodat we ook in de toekomst zorg 
kunnen bieden én betalen voor wie 
het echt nodig heeft.
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Burgemeester op bezoek bij Oecumenische school
De gemeente Brummen ontvangt iedere dag veel mailtjes en brieven van 
inwoners. Maar onlangs vielen 21 brieven extra op. We ontvingen ze 
namelijk van leerlingen uit groep 8 van de Oecumenische school. Ze zijn 
bezig met een project waar ze een officiële brief aan de burgemeester 
moesten schrijven. Reden voor burgemeester Van Hedel om op 10 juni op 
school met de leerlingen in gesprek te gaan. 

In de brieven staan vragen en tips 
over wat er in het dorp Brummen 
beter zou kunnen. Bijvoorbeeld  
het plaatsen van poepzakjespalen, 
zodat er minder hondenpoep op 
straat ligt. Of het plaatsen van 
meer snelheidsborden, zodat auto’s 
en motoren niet te hard rijden. En 
kinderen willen graag meer 
zebrapaden, omdat ze veel te lang 

moeten wachten om over te 
steken.

Gedrag
Alex van Hedel: “De meeste vragen 
gaan over het gedrag van  vooral 
volwassenen die eigenlijk het goede 
voorbeeld zouden moeten geven.  
Als gemeente kunnen we natuurlijk 
van alles bedenken om het gedrag 

van mensen aan te passen. Dat 
doen we natuurlijk ook wel. Maar 
het gaat toch wel een beetje ver om 
op alle hoeken van de straten extra 
borden te plaatsen tegen te hard 
rijden. Of drempels, zebrapaden of 
verkeerslichten neer te zetten.” Het 
gaat er om dat mensen uit zichzelf 
hun gedrag veranderen. Dat ze zelf 
moeten merken dat poep opruimen, 
voorrang geven of minder hard 
rijden goed werkt. Dat wilde ik met 
de leerlingen bespreken. En dat 
begrepen ze heel goed.”

Lees het uitgebreide verslag van het 
bezoek op onze website.



Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. 
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
aanpassen van de hoofdentree en 
plaatsen van kozijnen, Doonweg 
7 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de oprit, Meen-
gatstraat 24 in Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen op de locatie 
Dorpsstraat 55 in Hall

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het 
verbouwen van de woning, 
wijzigen van de entree en 
kleur gevel op de locatie 

Rentmeesterhof 1 in 
Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergade-

ring op donderdag 24 juni 2021
• Ontwerp uitnodigingskader 

windmolens en zonnevelden 
gemeente Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl
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Plan voor circulaire woningen in Empe
Woningen gebouwd van herge-
bruikte materialen, die voorzien in 
hun eigen energie, watervoorzie-
ning en riolering. Dat klinkt als 
toekomstmuziek, maar kan 
werkelijkheid worden in Empe. 
Burgemeester en wethouders zijn 
enthousiast over dit circulaire, 
innovatieve en experimentele plan.

Wonen in het landschap
Aan de Sintelweg in Empe, waar 
vroeger de timmerfabriek stond, zit 
CampSolutions. Door de coronacrisis 
heeft dit bedrijf, dat actief is in de 
evenementenbranche, nieuwe 
plannen gemaakt voor de bedrijfslo-
catie. Initiatiefnemer Wouter Leuven 
van Campsolutions gaat hierbij de 
uitdaging van de gemeente aan om 
innovatief te bouwen. En hoe! 

“We hebben plannen voor de bouw 
van vijf woningen”, vertelt Wouter 
Leuven. “Deze moeten opgaan in 
het landschap en deels onder de 
grond komen. De woningen krijgen 
onder andere een eigen energievoor-
ziening, watervoorziening en 
riolering. En voor de bouw gebrui-
ken we de bestaande bebouwing 

van de timmerfabriek als bouwmate-
riaal. Daarnaast willen we 6 hectare 
grond inzetten om het landschap te 
versterken. En om water vast te 
houden in het gebied.”

In dit bestaande groene landschap 
staan vier prachtige oude eiken. 
Samen met zijn vrouw Femke, 
landschapsarchitect Bertus Stufken 
en architect Richerd Pul vond 
Wouter een symbolische naam voor 
dit unieke project: ‘De 4 Eiken’. De 
eik is het symbool van kracht en 
geeft de onverwoestbaarheid van 
circulariteit weer.

Positief
Burgemeester en wethouders staan 
positief tegenover het initiatief. 
Wethouder Pouwel Inberg: 

“Bouwen met bestaande materialen 
- zonder nieuw hout, staal of stenen 
te gebruiken - is heel goed. We 
moeten immers zuinig zijn met onze 
grondstoffen. Tegelijk is het heel 
ingewikkeld. Want je moet heel 
goed nadenken wat je hebt en hoe 
je het gaat gebruiken. Dit project 
kan een mooi voorbeeld worden 
van hoe je op die manier iets 
geweldig moois kunt realiseren.”

Het college vraagt De 4 Eiken nu om 
het plan verder uit te werken en te 
bespreken met de buurt. Voor het 
uitvoeren van het plan is een 
zogenaamde functieverandering 
nodig van bedrijvigheid naar wonen. 
Dit vraagt om maatwerk. Het college 
zal de gemeenteraad hierover tegen 
die tijd een voorstel doen.

Zes nieuwe huurwoningen in Hall
Aan de Domineeskamp in Hall komen zes nieuwe huurwoningen. 
Woningcorporatie Veluwonen bouwt deze in de plaats van vier bestaande 
huurwoningen. Woensdagmiddag 16 juni ondertekenden wethouder 
Ingrid Timmer en Marco de Wilde, directeur-bestuurder van Veluwonen, 
hiervoor alvast enkele stukken.

Groene ruimte
Voor het bouwplan is een wijziging 
nodig in het bestemmingsplan. Het 
ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter 
visie. Daarnaast maken de gemeen-
te en Veluwonen een aantal 
afspraken. Bijvoorbeeld over de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Daar komt groen met een wadi 
voor de opvang van regenwater en 

bomen voor de nodige schaduw. 
Veluwonen heeft het bouwplan al 
besproken met de buurt. 

Volop vernieuwing in Hall
Ingrid Timmer is blij met het 
bouwplan van Veluwonen. “Hall 
krijgt hiermee zes mooie nieuwe 
woningen, dat zijn er twee meer 
dan nu. Zo bouwen we aan een 

goede mix van starters-, eengezins- 
en levensloopbestendige woningen. 
Samen met de 25 nieuwe woningen 
van Stichting Hall Bouwt komt er 
volop vernieuwing én vooral meer 
woonruimte voor verschillende 
doelgroepen in Hall.” De onderte-
kening van de overeenkomsten was 
één van de laatste handelingen van 
Marco de Wilde als directeur-be-
stuurder van Veluwonen. Donder-
dag neemt hij afscheid. Ingrid 
Timmer bedankte hem hartelijk voor 
de goede samenwerking en wenst 
Marco veel werkplezier in zijn 
nieuwe functie! 

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Perspectiefnota: raadsbesluit 
De gemeenteraad vergaderde gisteravond over enkele belangrijke 
documenten, waaronder het jaarverslag 2020, de eerste bestuursrap-
portage over 2021 en de perspectiefnota 2022-2025. Hoe deze 
vergadering is verlopen en welke besluiten zijn genomen leest u in het 
bericht op brummen.nl.

Online raadsvergadering op 24 juni 

Ook deze maand neemt de raad weer diverse besluiten. Bij de maandelijk-
se besluitvormende vergadering staan er op donderdagavond 24 juni 14 
inhoudelijke raadsvoorstellen op de agenda. Deze online raadsvergade-
ring kunt u thuis of op elke andere locatie volgen. Dit kan via de 
livestream op de raadpagina op brummen.nl, maar ook via het televisieka-
naal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom. De vergaderstukken staan 
op de raadswebsite www.brummen.nl/gemeenteraad.

Van de 14 raadsvoorstellen staan 
er 8 als bespreekstuk en 6 als 
hamerstuk op de agenda. Als een 
voorstel als hamerstuk op de 
agenda staat wil dat zeggen dat 
over dat voorstel naar verwachting 
een besluit wordt genomen 
zonder dat de gemeenteraad 
daarover nog inhoudelijk in debat 
gaat. Tijdens het raadsforum op 
10 juni is namelijk gebleken dat 
alle fracties dit voorstel steunen. 
Het gaat daarbij om de toepassing 
van de coördinatieregeling voor 
het perceel Lendeweg 8b in Hall, 
het parapluplan bestemmingsplan 
voor de realisatie van patiowonin-
gen in de wijk Lombok in Eerbeek, 
de actualisatie van bebouwde 
komgrenzen en onttrekking van 
gedeeltes van wegen aan de 
openbaarheid, een verklaring van 
geen bedenkingen voor natuur-
ontwikkeling in Cortenoever, de 
gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Breestraat 3 in 
Empe en de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling voor 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland.

Verschillende thema`s voor de 
bespreekstukken
De besluiten die worden genomen na 
bespreking hebben betrekking op 
uiteenlopende onderwerpen. Zo gaat 
de raad in gesprek over de vaststel-
ling van een subsidieplafond voor een 
tijdelijke subsidieregeling gericht op 
kunst en culturele organisaties en 
buurt- en dorpshuizen. Dit naar 
aanleiding van de impact van de 
coronacrisis op deze organisaties. 
Ook bespreekt de raad de opgestelde 
(concept) Woonzorgvisie en gaat het 
met elkaar in debat over een 
investeringskrediet voor de aanleg 
zonnepanelen op sporthal De Bhoele. 
De raadsleden buigen zich ook over 
een voorstel voor een grenscorrectie 
met de gemeente Rheden bij Laag 
Soeren en neemt de raad een besluit 
over het bestemmingsplan voor het 
Wilhelminapark/Palisiumpark. De 
laatste drie voorstellen hebben 
betrekking op jaarstukken en 
conceptbegrotingen van samenwer-
kingsverbanden waarbinnen de 
gemeente Brummen actief is: de 
veiligheidsregio, de Regio Stedendrie-
hoek en vervoersorganisatie PlusOV.
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