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Het college stelt de gemeenteraad 
voor om de jaarstukken 2018 vast te 
stellen. Het  financiële resultaat over 
het afgelopen jaar is negatief uitge-
vallen. B&W stellen de gemeenteraad 
voor om het negatieve resultaat ter 
hoogte van 514.000 euro te dekken 
uit de vrije reserve. 

Met de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeente-
raad over de gemeentelijke financiën en 
de behaalde resultaten in 2018. Omdat 
de controlerende taak bij de raad ligt, is 
het de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad om dit document vast te 
stellen. De accountant heeft een 
goedkeurende verklaring afgegeven bij 
deze jaarstukken.  De jaarstukken geven 
een goed beeld van de situatie eind 
2018. De gemeenteraad moet eind juni 
belangrijke besluiten nemen over de 

gemeentelijke financiën in 2019 en 
volgende jaren. De resultaten vanuit de 
jaarstukken kunnen hierbij worden 
betrokken. 

De gemeente heeft recent de meicircu-
laire gemeentefonds ontvangen. Deze 
circulaire van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken levert weer veel 
nieuwe informatie op rond de gemeen-
tefondsuitkering  voor 2019 en 
volgende jaren. In de jaren 2019 en 
2020 worden de inkomsten vanuit het 
Rijk hoger, voor de jaren daarna is er 
sprake van minder inkomsten. Een 
belangrijke kanttekening is dat een deel 
van de hogere uitkering ingezet moet 
worden voor nieuwe taken. De kosten 
daarvan en de uitkomsten van de 
meicirculaire worden dit najaar verwerkt 
in de tweede bestuursrapportage 2019 
en de programmabegroting 2020-2023.

Nieuwe financiële inzichten met 
jaarstukken 2018 en meicirculaire

Burgemeester in gesprek met direct omwonenden De Bhoele

Eind juni: militaire oefening

Dinsdagavond 18 juni 2019 vond er een 
goed constructief gesprek plaats met 
direct omwonenden van De Bhoele. 
Centraal stonden de activiteiten die 
plaatsvinden in en rondom de Eerbeek-
se sporthal. Burgemeester Van Hedel 
heeft samen met inwoners opgehaald 
hoe de huidige situatie beleefd wordt, 
wat eventuele verbetermogelijkheden 
kunnen zijn en welke partijen er nodig 
zijn om dit mogelijk te maken. Hieruit 
zijn verschillende suggesties gekomen 
die op korte termijn worden onderzocht 
door de gemeente in samenwerking met 
betrokken partijen. 

Duidelijk werd dat het gebied een eigen 
dynamiek kent met zowel positieve als 

negatieve ervaringen, uiteenlopend van 
aard en intensiteit. Het belang van 
communicatie kwam duidelijk naar 
voren, zowel door de gemeente als 
door de betrokkenen onderling. De 
aanwezigen en de burgemeester 
kwamen met verschillende ideeën om 
eventuele overlast te beperken en te 
beheersen. Zo werd gesproken over het 
gebruik van het Cruyff Court, horeca-
bezoek, geluidsoverlast en de organisa-
tie van evenementen. 

Terugkoppeling
Met omwonenden is afgesproken dat 
zij meldingen van overlast door blijven 
geven aan de gemeente via de Fixi app 
of zo nodig rechtstreeks bij de politie. 

Ook hebben omwonenden een 
contactenkaart ontvangen waarop de 
bereikbaarheidsgegevens staan vermeld 
van alle betrokkenen bij De Bhoele. 
Over een half jaar volgt een terugkop-
peling over de meldingen die zijn 
ontvangen en wat daar op is ingezet. 
Over een jaar volgt een evaluatie-
bijeenkomst waarbij met omwonenden 
en betrokken partijen wordt besproken 
of de ondernomen acties effect hebben 
gehad. 

Opgepakte acties
Eind mei gaf de gemeenteraad het 
college de opdracht om overlast die 
verschillende omwonenden ervaren 
zoveel mogelijk te voorkomen. In dat 
kader worden al extra handhavingsac-
ties georganiseerd wat betreft het 
toelaatbare geluidsniveau en het 
schenken van alcohol aan minderjari-
gen. Daarnaast komt er in het nieuwe 
evenementenbeleid een limiet voor het 
aantal evenementen dat in De Bhoele 
mag plaatsvinden. 

Vorige week zaten burgemeester, 
betrokken ambtenaren, politie, 
Sportkompas, jongerenwerk Stichting 
Welzijn Brummen en de uitbaters van 
het sportcafé al om tafel om dit 
onderwerp te bespreken. 

Op 27 en 28 juni 2019 oefenen 
militairen van de Koninklijke Land-
macht. Zij verplaatsen zich te voet en 
in (rubber) boten zonder motor op het 
Apeldoorns kanaal; kanaal langs 

‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoorn-
seweg’ (Eerbeek, Laag Soeren). De 
organisatoren doen er alles aan om 
hinder van het verkeer zo veel mogelijk 
te voorkomen. Heeft u toch klachten 

over de uitvoering van de oefening? 
Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen 
er dan voor dat uw klacht wordt 
voorgelegd aan het Ministerie van 
Defensie.

De verbetering van het stationsgebied 
in Eerbeek is op stoom! Dankzij de inzet 
van de VSM, de eigenaar van het 
stationsgebouw, Koller Installatietech-
niek, Welkoop, Stichting Visit Brum-
men-Eerbeek en de OVE. Om nu het 
stationsgebouw te ontwikkelen tot een 
toeristisch informatiepunt, stellen het 
VeluweTeam en de gemeente Brummen 
samen € 15.000 euro beschikbaar. 

Kleine aanpassingen, groot effect
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in 
het stationsgebied. De spoorwegover-
gang is opnieuw geasfalteerd en oude 
treinstellen zijn vervangen door geres-
taureerde wagons. Aan de wand van het 
stationsgebouw hangen displayborden 
met informatie over de VSM en over 
activiteiten en evenementen in Eerbeek 
en omgeving. Op het perron en bij de 
spoorbomen staan bloembakken en het 
groen is aangepakt. Het toilet bij het 
stationsgebouw krijgt een opknapbeurt 
en wordt binnenkort openbaar toegan-
kelijk. Ogenschijnlijk kleine aanpassin-
gen, maar met een groot positief effect. 
Deze verbeteringen zijn niet onopge-
merkt gebleven. Het VeluweTeam, dat 
zorgdraagt voor de uitvoering van de 

provinciale Veluweagenda, is erg 
enthousiast. Het stationsgebied past 
uitstekend in de gebiedsopgave 
‘Industriële Veluwe’. Op langere termijn 
kan het zich misschien zelfs ontwikkelen 
tot transferium voor de Veluwe.

Positief en enthousiast
Net als het VeluweTeam is ook de 
gemeente Brummen zeer positief over 
de inzet van alle betrokken partijen. De 

energie waarmee deze partijen elkaar 
vinden en hun plannen samen vorm- 
geven, maakt enthousiast! Daarom 
hebben het VeluweTeam € 10.000,- en 
de gemeente Brummen € 5.000,- be-
schikbaar gesteld. Met dit geld kan nog 
deze zomer een informatiepunt worden 
ingericht. Daarnaast start een verken-
ning naar de verdere ontwikkeling van 
dit toeristisch informatiepunt in de 
toekomst.

15.000 euro ‘startgeld’ voor informatiepunt Eerbeek

Werkwijze voor verhuizing Aldi 
voorgelegd aan de gemeenteraad 
Het college heeft eerder dit jaar 
aangegeven in principe positief te 
staan tegenover een verhuizing van de 
Aldi-supermarkt.  De wens is om deze 
te verplaatsen naar het terrein van 
Verrij Wonen aan de Vulcanusweg. 
Een van de voorwaarden hiervoor is 
dat er op de huidige locatie woningen 
worden gebouwd die een positieve 
toevoeging vormen op de bestaande 
woningvoorraad. De initiatiefnemers 
willen de verschillende ruimtelijke 
procedures hiervoor gezamenlijk 
oppakken. Om deze werkwijze 
mogelijk te maken is een positief 
besluit van de gemeenteraad nodig. 
Naar verwachting behandeld de raad 
dit onderwerp na de zomer.

Met een positief besluit van de raad 
kunnen met een coördinatieregeling 
drie verschillende procedures geza-

menlijk worden doorlopen. Het gaat 
daarbij om:

•  het vaststellen van een bestem-
mingsplanwijziging;

•  de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor de verbouwing van de 
nieuwe supermarkt;

•  de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor de bouw van nieuwe 
woningen op de huidige locatie.

Bekendmaking plannen 
De initiatiefnemers zijn op dit moment 
nog bezig met de voorbereiding van de 
plannen. Na de zomer nemen zij 
contact op met omwonenden om hen 
te informeren over hun precieze 
bouwplannen op beide locaties. Voor 
een definitief besluit over de plannen 
wordt eerst de ruimtelijke onderbou-
wing getoetst.

APV uitgelicht: 
kamperen in 
onze gemeente
Met volop groen en water in de 
buurt is het in de gemeente 
Brummen heerlijk kamperen. Er zijn 
verschillende campings en camper-
plaatsen. Buiten die plekken mag u 
in principe niet kamperen.

Er zijn in onze gemeente kleinere en 
grotere campings in Eerbeek, Empe, 
Hall en Voorstonden. Daarnaast zijn 
er speciale camperplaatsen bij de Korenmolen en bij het Stoomtreinstation in 
Eerbeek. 
Meer informatie vindt u op www.visitbrummen-eerbeek.nl. 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het plaatsen van een 
kampeermiddel -  bijvoorbeeld een tent, caravan of camper - buiten de gebieden 
die bestemd zijn als kampeerterrein. U mag wel een kampeermiddel voor eigen 
gebruik op privéterrein zetten.

Stationsgebied 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

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

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

Ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning
•  aanvraag reguliere omgevingsver-

gunning voor plaatsen van bergings-
hok met overkapping, Offen-
bachstraat 18 in Eerbeek 
(19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor aanbouwen van 
veranda, Heimeriete 11 in Hall 
(19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor plaatsen van overkap-
ping, Baron van Sytzamastraat 30 in 
Brummen (19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor bouwen woning, kavel 
5, Lombok Zuid Eerbeek (19-06-
2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor herbouwen garage/
schuur, Dahliastraat 30 in Eerbeek 
(19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor bouwen schuur en 
overkapping, Tondensestraat 14 in 
Tonden (19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor realiseren carport, 
Doornbosch Hofstede 85 in Eerbeek 
(19-06-2019)

•  aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning voor bouwen schuur, 
Stuijvenburchstraat 1 in Eerbeek 
(19-06-2019)

Verleende omgevingsvergunning
•  voor aanpassen van dakconstructie 

van bijgebouw op perceel gelegen 
aan Heerweg 1 in Eerbeek  (19-06-
2019)

•  voor bouwen veranda op perceel 

Gaspeldoorn 31 in Eerbeek  (19-06-
2019) 

•  voor vervangen van reclame op luifels 
en zuilen, Stuijvenburchstraat 6 in 
Eerbeek (19-06-2019)

•  voor gebruiken van strook grond met 
verkeersbestemming op locatie 
Buizerdstraat 73 in Brummen 
(19-06-2019)

•  voor plaatsen van erker op locatie 
Bijenkorf 26 in Eerbeek (19-06-2019) 

•  Ingediende en verleende reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
kappen van een 1 treurwilg op de 
locatie Kleine Vosstraat 13 in 
Brummen, volgens de noodkapproce-
dure (19-06-2019)

Rectificatie/correctie 
omgevingsvergunning
•  ingediende aanvraag omgevingsver-

gunning van reguliere procedure naar 
vooroverleg, voor het verbouwen van 
1e verdieping winkelpand naar 3 
appartementen, Leliestraat 2 en 4 in 
Brummen (19-06-2019)

Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning
•  voor het plaatsen van een constructie 

voor zonnepanelen op de locatie 
Kikvorsenstraat 7 in Hall (19-06-
2019)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning
•  voor verbouwen van pand op locatie 

Kloosterstraat 1 in Eerbeek (19-06-
2019)

Sloopmelding 
•  voor slopen van de gebouwen op de 

locatie Lageweg 11 in Eerbeek 
(19-06-2019)

•  voor saneren van diverse asbesthou-
dende toepassingen, Voorsterweg 52 
te Brummen (19-06-2019)

•  voor saneren van asbesthoudende 
golfplaten uit twee schuren, IJssel-
straat 1 in Empe (19-06-2019)

•  voor sanering asbesthoudende 
golfplaten uit een schuur en de 
renovatie van de schuur, IJsselstraat 9 
in Empe (19-06-2019)

Verleende evenementenvergunning
•  Dorpsstraat 39 in Hall. (19-06-2019)
•  Spankerenseweg 3 in Leuvenheim 

(19-06-2019)
•  Graaf van Limburg Stirumplein 5 in 

Brummen (19-06-2019)
•  Ringsteken en markt, Hallseweg 55 

in Hall (19-06-2019)
•  Caliber Challenge, Finish Veldkant-

weg 8a in Eerbeek (19-06-2019)
•  Theatervoorstellingen Tiggeljong, 

Baankstraat 3B Brummen (19-06-
2019)

•  Controll, Handelstraat 45b Eerbeek 
(19-06-2019)

Ruimtelijke plannen  
•  Ontwerpwijzigingsplan “De Voort-

weg 11 Tonden” (19-06-2019)

Overige overheidsinformatie
•  Besloten raadsvergadering op 

dinsdag 25 juni 2019 19.00 uur 
(21-06-2019)

•  Openbare raadsvergadering op 
dinsdag 25 juni 2019 om 20.00 uur 
en na schorsing vervolg op donder-
dag 27 juni 2019 om 16.00 uur 
(21-6-2019)

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

Van agrarisch naar wonen
Het college is van plan om de agrarische bestemming van Heemstedeweg 2 
in Eerbeek te wijzigen naar wonen. Dit op verzoek van de eigenaar. De 
agrarische activiteiten hier zijn al beëindigd en de eigenaar wil de bedrijfswo-
ning graag als woonhuis gebruiken. Woningen en bedrijven in de omgeving 
mogen van deze verandering geen schade ondervinden. Het wijzigingsplan 
ligt binnenkort ter inzage.

Uitvoeringsovereenkomst met SWB
Stichting Welzijn Brummen (SWB) krijgt subsidie van de gemeente. Hiermee 
voert SWB verschillende taken uit op het gebied van welzijn. Zo organiseert 
SWB activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en biedt ondersteu-
ning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Afspraken over wat SWB doet en 
welke resultaten dat moet opleveren, staan in een uitvoeringsoverkomst. Het 
college heeft deze week de uitvoeringsovereenkomst voor 2019 vastgesteld.

Verplaatsing woning op erf 
Voorstondensestraat 14 in Hall
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Voorston-
densestraat 14 in Hall’. Dit plan maakt het mogelijk om de bestaande woning 
op dit adres te verplaatsen door middel van een nieuwe erfopzet. Om deze 
nieuwe erfopzet tot stand te laten komen is al een schuur gesloopt die niet 
terug gebouwd kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt een periode 
van zes werken ter inzage. 

Raad besloot
Gisteravond vond weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Er zijn 
weer een groot aantal besluiten genomen. Op onze website leest u een 
verslag van de vergadering.

Kort nieuws

Het zorgen voor iemand met dementie 
is niet gemakkelijk. Er komt veel op uw 
pad. Hoe fijn is het dan om met andere 
mantelzorgers te praten over waar u 
mee te maken krijgt. Dat kan in de 
ondersteuningsgroep van het Geheu-
gensteunpunt. In augustus start er weer 
een nieuwe groep voor partners en/of 
familieleden van (thuiswonende) 
mensen met dementie in de gemeente 
Brummen.

Ervaringen delen
Door gebruik te maken van elkaars 
ervaringen, geeft de ondersteunings-
groep u een extra steuntje in de rug.  
De gespreksonderwerpen komen in 
gezamenlijk overleg tot stand en gaan 
bijvoorbeeld over de dagelijkse zorg, 
hulp bij mogelijke vragen, hoe ga je om 

met je emoties. Er zijn 7 bijeenkomsten, 
eens in de 3 weken, onder leiding van 
een ervaren gespreksleider. De groep 
bestaat uit maximaal 8 deelnemers, en 
heeft uiteraard een besloten en 
vertrouwelijk karakter waarin iedereen 
vrijuit kan spreken. De bijeenkomsten 
vinden plaats op vrijdagochtend in het 
gemeentehuis in Brummen. 

Meedoen?
De bijdrage voor deze cyclus van 7 

bijeenkomsten is € 17,50. Wilt u 
deelnemen aan deze ondersteunings-
groep? Of wilt u meer informatie? 
Neem gerust contact op met Heidi 
Nusselder van het Geheugensteunpunt: 
tel. 06-28457299 of e-mail:  
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl. 

Overigens start het Geheugensteunpunt 
na de zomer ook een driedelige cursus 
over mantelzorgen en dementie. Meer 
informatie hierover volgt nog.

Colofon

Regionaal programma biedt meer kansen 
voor ontwikkeling bedrijfslocaties 
De provincie en gemeenten binnen de 
Cleantech Regio maken op dit 
moment nieuwe afspraken voor de 
ontwikkeling van bedrijfslocaties. Met 
het Regionaal Programma Werkloca-
ties 2019-2030 wordt tegemoet 
gekomen aan de zeer grote markt-
vraag als gevolg van de economische 
hoogconjunctuur. Deze lag de 
afgelopen drie jaar 40 procent hoger 
dan voorzien bij de oude afspraken. 
Voor de gemeente Brummen komt 
deze ruimte alleen beschikbaar voor 
lokale mkb`ers en kleine en middel-
grote bedrijven met logistieke en 
industriële bedrijvigheid. Grote 
ruimtevragers worden doorverwezen 
naar de regionale bedrijventerreinen,  
bedrijvenpark A1 in Deventer of 
Ecofactorij in Apeldoorn.

De samenwerking tussen de gemeen-
ten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en sinds 
kort Heerde kent een lange geschiede-
nis. Vanaf 2009 wordt er gezamenlijk 
gekeken naar de herstructurering van 
de bestaande bedrijventerreinen en de 
planning van nieuwe locaties. Zo 
werken de gemeenten aan een 
duurzame economische regio waarbin-
nen het aanbod van bedrijventerreinen 

divers en evenwichtig is en onnodige 
onderlinge concurrentie wordt 
tegengegaan. 

Waarom vernieuwing?
Het vorige ‘Regionaal Programma 
Werklocaties’ werd sterk bepaald door 
de economische recessie. Daarop was 
ook de aanname bepaald dat de groei 
er na 2025 helemaal uit zou zijn. 
Nieuwe inzichten  laten een groei zien 
die tenminste doorzet tot 2030. Met 
de vernieuwde afspraken krijgt iedere 
deelnemende gemeente de mogelijk-
heid om op een weloverwogen wijze te 
reageren op een vraag naar ruimte. De 
daadwerkelijke uitgifte van bouwloca-
ties tot en met 2021 wordt gebruikt als 
tussentijdse controle om te kijken of de 
voorgestelde afspraken gehandhaafd 
blijven.

Uitvoering 
Het nieuwe programma wordt 
vastgesteld in alle afzonderlijke 
gemeenten. Daarna worden de 
gemaakte afspraken voorgelegd aan 
de provincie. De uitvoering van het 
programma wordt vervolgens actief 
door de regio gemonitord.  Op dit 
moment is er voor Brummen nog geen 
concrete planning voor uitbreiding.  

Steun voor mantelzorgers van mensen met dementie



Debat Perspectiefnota 

Op weg naar de perspectiefnota 2020
Dit najaar stelt de gemeenteraad de begroting vast - het fi nancieel huishoudboekje 
voor het komende jaar 2020. Dit voorjaar bepalen we met elkaar de richting die we 
als gemeente opgaan. De gemeenteraad geeft aan de hand van de perspectiefnota 
aanwijzingen voor het opstellen van de begroting. Deze perspectiefnota is voorbereid 
door burgemeester en wethouders en half mei gepresenteerd. Nu is het woord 
aan de gemeenteraad. Raadsleden hebben de voorstellen die in de perspectiefnota 
staan bestudeerd, reacties uit de samenleving verzameld en vragen gesteld. Het 
inhoudelijke raadsdebat begint op dinsdagavond 25 juni om 20.00 uur. Het wordt op 
donderdagmiddag vanaf 16.00 uur voortgezet. Later die avond verwachten we de 
stemming en defi nitieve besluitvorming. 

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 vragen? Neem dan contact op met de griffi e via mailadres 
griffi e@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 0575 – 56 82 33.

Het CDA wil dat Brummen een zelfstandige 
gemeente blijft. Een gemeente waarin 
de mensen elkaar nog kennen, wat voor 
elkaar over hebben en niet vastlopen in 
bureaucratie. Daarom is het belangrijk om 
een fi nancieel gezonde en ook een eerlijke 
gemeente te zijn: we kunnen niet alles 
betalen en uitvoeren, we moeten kiezen. 
Zo maken we kans om een gezonde 
gemeente door te geven. Het kan!

De centrumplannen van Eerbeek en 
Brummen en de verduurzaming van onze 
samenleving vragen om voorrang. Er zijn 
fl inke stappen gemaakt met het plan voor 
Eerbeek. Wij willen nu doorpakken en hierin 
ook een betrouwbare partner zijn van de 
provincie, zodat er echt geïnvesteerd kan 
worden. Het kan! 
Ook voor het centrum van Brummen zijn er 
straks mogelijkheden, samen met dorpsraad 
en ondernemers is het pad uitgestippeld. 
Het kan!

We moeten er ook niet omheen draaien: 
kosten voor welzijn en zorg worden alleen 
maar hoger, wie houdt dat vol? We moeten 
naar een effi ciëntere en betere besteding, 
zodat diegenen die het ook echt nodig 
hebben, de zorg krijgen. Het kan!

De komende jaren worden grote stappen 
gezet naar een klimaatneutraal Nederland, 
de afspraken zijn er. Dit moet doorgaan, 
ook in Brummen. We zullen lastige keuzes 
moeten maken, want niet alles kan tegelijk. 
Het CDA blijft er voor waken dat iedereen 
mogelijkheden krijgt om mee te komen in 
deze grote veranderingen. Echt: Het kan!

Laten we niet bezuinigen op verenigingen 
en andere maatschappelijke initiatieven. 
Ze brengen ons samen. Ze brengen ons in 
beweging en maken ons bewogen. Het zijn 
de kurken waarop een kleine gemeente kan 
drijven. Het kan!

De fi nanciële situatie van de gemeente Brum-
men staat fl ink onder druk. Er dienen keuzes te 
worden gemaakt. Juiste keuzes welteverstaan.

Wij zien grote tegenstrijdigheden in de 
uitvoering van de perspectiefnota. Onlangs 
besloot het college nog een veel te duur 
oud pand aan te kopen voor maar liefst 
€ 1.734.500 voor Werkfi t Brummen. Ook in 
2017 werd er € 350.000 op tafel gelegd voor 
een servicepunt in Eerbeek. Dure gebouwen 
die het nodige aan onderhoud vergen, terwijl 
huur een betere optie zou zijn geweest. 
Dure ambities van een gemeentebestuur, 
waarvoor de burger betaalt en tegelijkertijd de 
bibliotheek vragen om een gebouw te sluiten.  

Ook het Logistiek Centrum Eerbeek wordt een 
miljoenen verslindend project. Daarvoor in de 
plaats zou veel beter woningbouw voor jon-
geren (starters) kunnen worden gerealiseerd. 
Jongeren vertrekken nu massaal naar omlig-
gende gemeenten omdat zij jaren moeten 
wachten op een woning. Gevolg: vergrijzing.

Ook de bijdragen van provincie en industrie 
voor Eerbeek zijn onzeker en niet vastgelegd! 
Ofschoon het gemeentebestuur wel jaarlijks 
€ 350.000 aan Eerbeek wil besteden, omdat 
anders de provincie, naar eigen zeggen niet 
bijdraagt.

DB wil niet bezuinigen op subsidies voor 
bibliotheek, muziek en cultuur. Deze leveren 
een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Snij liever in de bestuurskosten van de 
gemeente Brummen. Deze zijn aanzienlijk 
hoger dan bij andere gemeenten. Bezuinig op 
representatiekosten! Kijk eens kritisch naar de 
internationale samenwerkingsverbanden en 
het perspectief voor de inwoners hierin.

DB zal blijven strijden voor meer transparantie 
en waardevolle initiatieven vanuit de samen-
leving van harte steunen en daar waar nodig 
ondersteunen!

D66 kijkt naar de toekomst, “onze toe-
komst en die van onze (klein)kinderen” 
en die begint vandaag.

Daarom willen wij in de plannen voor 
2020 en daarna werken aan:

• Afronden plan Eerbeek;
• Betaalbare en energie neutrale huizen 

in een veilige buurt, “uw buurt”;
• Betere en veiligere wegen, ook voor 

schoolgaande kinderen;
• Kwaliteit van dienstverlening door de 

gemeente;

• Een energieneutraal Brummen;
• Meer banen in Brummen;
• Dat de huidige voorzieningen op peil 

blijven of dat ze worden verbeterd;
• De gemeentelijke fi nanciën op orde 

komen en blijven;
• Minder regels.

Al met al een hele uitdaging maar wij 
gaan ervoor, samen met jullie.

De D66 fractie 
Harold Raben en Rolf Schinkel

Financieel gezond én leefbaar: het kan!

Perspectief Democratisch Brummen Brummen in het juiste “perspectief”

Belangrijke momenten

Dinsdag 25 juni
Deel 1 besluitvormende raadsvergadering (vanaf 20.00 uur)

Donderdag 27 juni
Deel 2 besluitvormende raadsvergadering (vanaf 16.00 uur)

0192236 perspectiefnota 2020 spread.indd   1 20-06-19   13:32



We wonen in een van de mooiste 
gemeenten van ons land. Met goede 
voorzieningen. Lokaal Belang vindt dat 
we er met elkaar alles aan moeten doen 
om dat zo te houden. Juist nu onze 
gemeente (met name door de stijgende 
zorgkosten) het fi nancieel moeilijk heeft. 

Daarom ontkomen we niet aan 
bezuinigingen. Maar waarschijnlijk 
ook niet om het komend jaar de 
onroerendezaakbelastingen iets te 
verhogen. Om er met elkaar aan bij te 
dragen dat de gemeente Brummen mooi 
en leefbaar blijft. 

Dit vindt Lokaal Belang onder meer 
belangrijk:
• Het centrum van Brummen (Marktplein, 

Ambachtstraat en omgeving) moet 
de komende jaren worden aangepakt. 
Natuurlijk in overleg met dorpsraad, 
ondernemers en inwoners.

• De kwaliteit van het onderhoud van 
de openbare ruimte (wegen, trottoirs, 
groenvoorzieningen). Hierop moet niet 
verder worden bezuinigd. 

• De voorzieningen op het gebied van 
sport en cultuur zijn belangrijk voor onze 
samenleving. Die zorgen voor onderlinge 
binding en betrokkenheid.

• Veilige fi etsverbindingen voor inwoners, 
bezoekers en vooral scholieren. Behoud 
van Veilig Honk draagt bij aan het 
veiligheidsgevoel.

In de perspectiefnota 2020–2023 
stelt het college van burgemeester en 
wethouders een fl ink aantal besparingen 
en bezuinigingen voor om de gemeente 
Brummen weer fi nancieel gezond te 
maken.
Ook het sociale domein ontkomt daar 
niet aan. Desondanks blijft het doel 
van het college om de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren. Dat is een zeer 
hoge ambitie, gegeven de verwachte 
toenemende vraag om hulp en 
ondersteuning.

De PvdA kan de voorstellen van het 
college billijken, gegeven ook de 
investeringen die reeds gedaan en 
nog voorzien zijn. Zo is het gelukt 

om het arbeidsontwikkelcentrum  
“WerkFit Brummen” te realiseren om 
mensen dichtbij huis te helpen en te 
ondersteunen bij een terugkeer in het 
reguliere arbeidsproces. 

De ontwikkelingen in het sociaal domein 
zullen we nauwlettend volgen. Zo nodig 
zullen we het college er op aanspreken 
ingeval de kwaliteit van de zorg 
onvoldoende is.

Een tekort aan fi nanciële middelen kan 
en mag in deze tijd van economische 
voorspoed de reden niet zijn. Als 
dat zou blijken dan moet het tekort 
worden aangevuld uit de andere 
begrotingsonderdelen.

De VVD wil een goed onderbouwd 
perspectief in aanloop naar de begroting 
2020. Daarin kritisch en eerlijk kijken naar 
onze huidige positie met een vertaling 
naar de toekomst. De VVD is niet van 
pappen en nathouden maar van aan- en 
doorpakken.

Het eerlijke verhaal is:

• Dat de gemeente er fi nancieel  slecht 
voor staat;

• Er forse maatregelen genomen moeten 
worden die door de gehele samenleving 
gevoeld zullen worden;

• We niet ontkomen aan het nemen van 
impopulaire maatregelen; 

• Dit geen exercitie is voor slechts één 
begrotingsjaar, maar structureel voor 
meerdere jaren;

• De provincie de gemeenteraad een 
duidelijke opdracht heeft meegegeven 
de fi nanciën op orde te krijgen.

De VVD gaat voor:

• Een kerntakendiscussie: een scherp 
beeld krijgen van de gemeentelijke 
rol en het type organisatie dat daarbij 
hoort;

• Bezuiniging op het ambtenarenapparaat 
door kritisch te kijken naar de uit te 
voeren taken;

• Energieneutraliteit, maar niet ten koste 
van alles;

• Voorzieningen slimmer gebruiken;
• Uitgaven college en raadsleden onder 

de loep;
• Naast Eerbeek ook centrumplan 

Brummen uitvoeren.

Laat cultuur en sport bloeien

Het college van burgemeester en 
wethouders  wil met de kaasschaaf de 
subsidies voor sport, muziek en cultuur 
te lijf en met een bijl wordt gehakt in de 
subsidie voor de bibliotheek. GroenLinks 
vindt dit niet kunnen. Dit zijn precies 
de gebieden waar veel dorpsgenoten 
enthousiast als vrijwilliger actief voor zijn. 
Het gaat om activiteiten waar mensen hun 
energie en creativiteit in kwijt kunnen, 
waar ze gezien en erkend worden, en die 
voor een gevoel van welbevinden zorgen. 
Dat wat ons mens maakt en ons kwaliteit 
van leven geeft moet juist gestimuleerd 
worden in plaats van afgeremd. 

Bewoners van onze gemeente voelen zich 
hier juist thuis door het grote aanbod 
dat er aan cultuur, sport en muziek 
voorhanden is. Kinderen en volwassenen 
leren veel van samen muziek maken, 
samen naar theater, samen sporten, een 
voordracht of de bibliotheek. Mensen 
van allerlei achtergronden: oud en jong, 
hoogopgeleid of praktisch ingesteld, 
nieuw in de regio of hier geboren en 
getogen, krijgen hierdoor een gevoel 
van saamhorigheid. Daar moet je niet 
aankomen. Zeker niet omdat deze 
sectoren 6 jaar geleden ook al het vel 
over de oren is gehaald.

Mooie en leefbare gemeente: 
dát moet Brummen blijven

Zeker zijn van de zorg die nodig is Een eerlijk verhaal……

COLOFON
Op deze twee speciale pagina’s leest u een eerste schriftelijke reactie van de zeven 
fracties in de Brummense gemeenteraad op de concept-perspectiefnota 2020-2023. 
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.

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2020 
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