
Nieuw lid Maatschappelijke Advies Raad
Burgemeester en wethouders hebben de heer Van Oostveen uit 
Eerbeek benoemd als lid van de Maatschappelijke Advies Raad 
(MAR). Hij volgt mevrouw Cox op. Zij is tussentijds afgetreden 
vanwege haar werk als steunfractielid. De heer Van Oostveen zal zich 
vooral bezighouden met advisering rondom de Participatiewet. Zijn 
benoeming is voor vier jaar en loopt tot 1 april 2025.

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) vertegenwoordigt alle 
inwoners, die op de een of andere manier zijn aangewezen op (jeugd)
zorg en ondersteuning van de gemeente Brummen. En mensen met een 
beperking of handicap. Of inwoners die een uitkering krijgen of gebruik 
maken van de regelingen bij een laag inkomen. De MAR geeft ge-
vraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders. 
Bijvoorbeeld over het beleid rondom de Jeugdwet, de Participatiewet en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer weten? Kijk op 
www.margemeentebrummen.nl.

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  n betalen voor wie het echt nodig heeft.
Het betekent dat we onder andere moeten besparen op Wmo-voorzienin-
gen. Daarom beoordelen we elke vraag kritisch. En kijken we altijd eerst 
wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om u heen. Zo houden we 
samen zorg en ondersteuning betaalbaar.

Brede steun voor herstelplan én perspectiefnota
De perspectiefnota 2022-2025 is 
een goed uitgangspunt voor de 
later dit najaar op te stellen 
programmabegroting. Dat heeft 
een ruimte meerderheid van de 
gemeenteraad vorige week donder-
dag besloten. 

De vergadering vond eenmalig 
plaats in het Huis der Provincie in 
Arnhem. Dit omdat hier alle 
Brummense politici binnen de 
coronamaatregelen in één zaal met 
elkaar in debat konden gaan. Met 
het besluit over de perspectiefnota 
stemde de raad ook in met het 
financieel herstelplan. Dit betekent 
dat Brummen vanaf volgend jaar 
jaarlijks 600.000 euro gaat sparen. 
Met als doel: een goed sluitende 
meerjarenbegroting vanaf 2023 en 
een goed gevulde spaarpot 
(uitgedrukt in weerstandsvermogen) 
vanaf 2028. 

Kleine wijziging
Met uitzondering van de VVD-frac-
tie schaarde alle raadsfracties zich 
achter de perspectiefnota. Er was 
alleen een kleine tekstwijzing. Die 
ging over de impact van de 
coronacrisis op de samenleving. Een 
zin van het college over de mogelij-
ke gevolgen hiervan op de lokale 
veiligheid en criminaliteit vond de 
raad te stigmatiserend. Een 
amendement van VVD om te 
zorgen dat er jaarlijks een vast 
bedrag wordt gestort in het 
spaarpotje kreeg alleen de steun 
van Democratisch Brummen en 
Hofman-Kleverwal. Andere fracties 
hielden een pleidooi voor een goede 
begrotingsdiscipline, maar vonden 

het voorstel van de VVD niet 
flexibel genoeg. 

Vier moties
Ook werden er in het debat in 
totaal vier moties in stelling 
gebracht. Een motie roept het 
college op om iets te doen. Alle 
moties kregen een ruime meerder-
heid van de stemmen en werden 
dus aangenomen. Zo gaat het 
college aan de slag met het 
opstellen van een actuele visie op 
informatisering en automatisering 
(ICT) en een bijhorend meerjaren-
plan. Verder was er een motie over 
de uitvoeringsplannen van de 
bouwstenen van het rapport 
Berenschot. De raad riep het college 
op om een aantal aandachtspunten 
in acht te nemen over de rol van de 
gemeente. Centraal staan hierbij de 
voorliggende voorzieningen (zoals 
dorps- en wijkcentra) die bijdragen 
aan een sterke sociale infrastructuur. 
De twee andere moties gingen over 

versterking van de natuur en 
biodiversiteit, bijvoorbeeld door 
alleen biologische inheemse soorten 
aan te schaffen. 

Andere besluiten
De gemeenteraad nam ook nog 
enkele andere besluiten. Zo stelde 
de raad unaniem de meerjarenprog-
nose grondexploitaties 2021 vast. 
Ook stemden de 18 aanwezige 
raadsleden allen in met het voorstel 
over de risico inventarisatie weer-
standsvermogen 2021. De hoogte 
van de weerstandsreserve wordt 
vastgesteld op 3.620.000 euro. De 
raad ging verder unaniem akkoord 
met de 1e bestuursrapportage 2021. 
En daarmee met in deze rapportage 
benoemde vervangingsinvesteringen 
en toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves. De gemeentelijke 
jaarstukken over 2020 werden 
doorgeschoven naar de reguliere 
besluitvormende raadsvergadering 
van afgelopen donderdag. Dit 
omdat de gemeentelijke accountant 
vanwege capaciteitsproblemen het 
eindrapport nog niet gereed had.

De besluitenlijst en het audioverslag 
van de vergadering vindt u op
www.brummen.nl/gemeenteraad.

Dagstructuur houdt u zelfredzaam 
In de gemeente Brummen moet iedereen kunnen meedoen. Maar het is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend om dagelijkse bezigheden te regelen. 
En om structuur aan te brengen in het dagelijks leven. Dat kan bijvoor-
beeld komen door een lichamelijke beperking. Of omdat u vergeetachtig 
of in de war bent. Gelukkig kunt u hierbij ondersteuning krijgen.

Wat kunt u zelf doen
Hoe u uw leven invult, is natuurlijk 
in de eerste plaats uw eigen 
verantwoordelijkheid. Bij een vraag 
om dagbesteding of individuele 
begeleiding kijken we daarom eerst 
naar wat u zelf kunt oplossen. 
Bijvoorbeeld met de hulp van 
familie, vrienden en buren. Lukt het 
niet om zo tot een oplossing te 
komen? Dan zijn er verschillende 
algemene voorzieningen waarvan u 
misschien gebruik kunt maken. Ook 
zijn er ‘voorliggende voorzieningen’. 
Dat klinkt ingewikkeld. We leggen 
het hieronder uit. 

Voorliggende voorzieningen
Er zijn verschillende wetten die 
mogelijkheden bieden voor passende 
begeleiding. Zoals de Wet passend 
onderwijs, de Jeugdwet, de ziekte-
wet, WIA, Wajong en WSW en de 
Wet Langdurige Zorg. Deze wetten 
zijn voorliggend op de Wmo. Als u 
passende ondersteuning kunt regelen 
vanuit een andere wet, regelt en 
betaalt de gemeente de ondersteu-
ning niet. Ook bijvoorbeeld kinder-
opvang is een voorliggende voorzie-
ning. Dit is de verantwoordelijkheid 
van ouders en werkgever.

Algemene voorzieningen
Vindt u het moeilijk om uw dag in te 
vullen? Dan zijn er in de gemeente 
Brummen veel algemene mogelijkhe-
den. Denk aan activiteiten die voor 
iedereen toegankelijk zijn en waar u 
andere mensen kunt ontmoeten. 
Organisaties zoals Stichting Welzijn 
Brummen, Stichting Sportkompas en 
Maakplaats The Villa organiseren 
allerlei activiteiten. Van een koffie-
ochtend tot gym en van knutselen 
tot spelletjes doen of samen eten. 

Kunt u niet meedoen aan groepsacti-
viteiten zonder begeleiding? Dan 
kijken we of vanuit de Wmo 
‘begeleiding groep’ mogelijk is.

Individuele begeleiding
Is deelnemen aan groepsactiviteiten 
met begeleiding niet voldoende? En 
heeft u echt individuele begeleiding 
nodig bij dagelijkse bezigheden? Ook 
dan kijken we eerst of er een 
algemene of voorliggende voorzie-
ning is. Denk aan boodschappen-
hulp, een vrijwilliger die ondersteunt 
bij de administratie of maaltijdverzor-
ging. We kijken hierbij ook weer 
kritisch of de gevraagde en passende 
ondersteuning onder de Wmo past. 
Heeft u bijvoorbeeld veel uren 
dagbesteding of individuele begelei-
ding nodig? Dan is de kans groot dat 
u een indicatie vanuit de Wet 
Langdurige Zorg nodig heeft. U moet 
zo’n indicatie aanvragen bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Team Voor Elkaar helpt
Wat voor begeleiding nodig is en op 
welke manier hangt dus af van uw 
situatie. Daarom bekijkt Team Voor 
Elkaar elke vraag kritisch. Dit kan 
betekenen dat u minder uren 
begeleiding krijgt dan u vraagt. Of 
dat u het moet regelen via een 
andere wet dan de Wmo. Meer 
weten? Neem contact op met Team 
Voor Elkaar: 0575-568 568 of
info@teamvoorelkaar.nl.

Basisschool de Triangel wint muziekwedstrijd
Basisschool de Triangel uit Eerbeek  
heeft de muziekwedstrijd gewon-
nen van Méér Muziek in de Klas 
Lokaal. De school kreeg een 
cheque van  € 500. Met dit geld 
gaat de school nieuwe muziekin-
strumenten kopen. 

De muziekwedstrijd is onderdeel 
van een reeks activiteiten van 
Meer Muziek in de Klas Lokaal. 
Doel is dat alle basisschoolkin-
deren goed en structureel 
muziekonderwijs krijgen. 
Muzehof Centrum voor de 
Kunsten organiseert en coördi-
neert dit in samenwerking met 
de landelijke organisatie. 
Muzehof werkt hierbij samen 
met de gemeenten Brummen, 
Lochem, Voorst en Zutphen. 
Maar ook met schoolbesturen, 
muziekaanbieders en de 
cultuurcoaches uit de vier 
gemeenten.
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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 
aanleggen van een uitrit, 
Rhienderensestraat 4 in Brum-
men

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, 
Loenenseweg 131 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning en 
aanleggen van een uitrit, Juliana 
van Stolberglaan 2A in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
isoleren van de gevels en 
plaatsen van nieuwe kozijnen, 
Molenstraat 17 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verplaatsen van de oprit, 
Zegerijstraat 3 in Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het aanleggen van 
een uitweg van de Kampweg 85 
naar de Kampweg in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
bijgebouw met veranda op de 
Lageweg 42 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel op de Rentmeesterste-
deweg 6 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 

zonnepanelen op de Oudeweg 
51 in Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het tijdelijk gebrui-
ken voor de duur van 10 jaar, 
van de aangekochte groenstro-
ken als tuin op De Hilde 42 in 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het tijdelijk plaatsen 
van een stacaravan op de 
Eerbeekseweg 32 in Hall

Beleidsregels
• Mandaatbesluit toezichthouders 

quarantaineplicht

Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit instellen weg-

afsluiting Imboschweg Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl
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Afscheid van Expeditie 24/7 Brummen
Aan het eind van dit schooljaar sluit basisschool Expeditie 24/7 in 
Brummen de deuren definitief. Wethouder Ingrid Timmer wilde dit 
niet zomaar voorbij laten gaan en heeft afgelopen maandag afscheid 
genomen. Met een ijsje én een cadeau voor de kinderen.

Expeditie 24/7 heeft al een 
aantal jaren te weinig leerlingen. 
Het bestuur van scholengroep 
GelderVeste, waar Expeditie 
24/7 deel van uitmaakt, heeft 
daarom besloten de school na 
dit schooljaar te sluiten. “Erg 
jammer”, zegt Ingrid Timmer, “ 
Maar ik begrijp het standpunt 
van GelderVeste wel. Met de 
sluiting van Expeditie 24/7 heeft 
GelderVeste geen scholen meer 
in onze gemeente. We zullen de 
goede  contacten met het 
schoolbestuur en de leer-
krachten missen.”

Naast een lekker ijsje had Ingrid 
Timmer voor de kinderen een 
afscheidscadeau. Ze mogen met 
zijn allen op 5 juli naar een 

kampvuuravond bij The Villa. Het 
thema is: ‘Op expeditie naar je 
nieuwe school’. Ingrid Timmer: 
“Ik wens de kinderen en leer-
krachten nog een paar fijne 
weken samen, met veel leuke 
afscheidsactiviteiten. En na de 
vakantie een heel fijne tijd op hun 
nieuwe school!”

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

Ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK)
Bent u door de coronacrisis uw baan verloren? Heeft u minder 
inkomsten uit uw onderneming? En heeft u daardoor moeite om uw 
huur, hypotheek of andere vaste lasten te betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien 
helpen. De regeling TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. Aanvragen 
kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Voor huishoudens en ondernemers
TONK is er voor huishoudens en voor ondernemers die door corona 
minder inkomsten hebben. De hoogte van de uitkering hangt af van 
uw huidige inkomsten, het inkomen van uw partner en de hoogte van 
uw vaste lasten. Denk bij vaste lasten aan kosten voor wonen en 
gemeentelijke belastingen, kosten voor eten en drinken en de kosten 
voor warmte, water en elektriciteit. Maar ook de premie voor de 
zorgverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering als u als zelfstan-
dige werkt, tellen mee. 

Spaargeld en maximale bijdrage
Heeft u meer dan 12.590 euro spaargeld? Dan komt u niet in aanmer-
king voor TONK. Zodra uw spaargeld minder is, kunt u gebruik maken 
van de regeling. De bijdrage die u krijgt, is maximaal € 1.000 per 
maand. En nooit meer dan het verschil tussen uw huidige inkomen en 
uw inkomen vóór corona. U hoeft het geld niet terug te betalen. U kunt 
TONK met terugwerkende kracht 
aanvragen vanaf 1 januari 2021. 
De regeling geldt tot 1 oktober 
2021.

TONK aanvragen
De gemeente Apeldoorn voert de 
TONK uit voor de gemeente 
Brummen. Kijk op  
www.apeldoorn.nl/tonk voor 
meer informatie en om de 
ondersteuning aan te vragen.

Nieuwe identiteitskaart, tijdelijk geen aanvraag mogelijk
Vanaf 2 augustus 2021 ziet de 
Nederlandse identiteitskaart er iets 
anders uit. Op de nieuw vormgege-
ven kaart staat een vlag van de 
Europese Unie met de letters NL en 
een nieuw kinegram.

Een kinegram is een transparant 
beeld dat van kleur en vorm kan 
veranderen als je het document 
kantelt. In de chip zitten twee 
vingerafdrukken van de kaarthou-
der. In een QR-code op de achter-
kant van de kaart komt het burgers-
ervicenummer (BSN) te staan. Dit 

staat dan niet meer in de chip.

Overgangsweekend
In het weekend van 31 juli en 1 
augustus maakt de leverancier van 
de identiteitskaarten de overgang 
naar het nieuwe model. Hiervoor 
moet hij tijdelijk de productie 
stilleggen van identiteitskaarten én 
paspoorten. Dit betekent het 
volgende:

Geen (spoed)aanvragen van 29 juli 
t/m 1 augustus
• Vraagt u op donderdag 29 juli 

vóór 12.00 uur een paspoort of 
identiteitskaart aan? Dan wordt 
uw document op vrijdag 30 juli 
gemaakt. Net als anders kunt u 
het na 5 werkdagen ophalen bij 
de gemeente.

• Vanaf donderdag 29 juli 12.00 
uur tot en met zondag 1 augustus 
kunt u geen (spoed)paspoorten 
aanvragen. Niet bij de gemeente, 
maar ook niet bij een ambassade, 
consulaat of ergens anders. Dus 
ook niet bij de Schipholbalie 
niet-ingezetenen of een grensge-
meente in Nederland. 
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