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Perspectiefnota begin voor opstellen begroting
Het raadsdebat met de algemene beschouwingen over de perspectiefnota
nam vorige week minder tijd in beslag dan gepland. Na de kernachtige
inbreng van de 6 fracties besloten zij unaniem om de perspectiefnota
2023-2026 als uitgangspunt te gebruiken bij het verder opstellen van de
programmabegroting voor het komende jaar. De verschillende wensen die
door de fracties zijn ingebracht gaat het college in de komende maanden
bestuderen. In september presenteert het college dan een concept-begroting waarin duidelijk wordt of en hoe de wensen zijn verwerkt.
De perspectiefnota bevat vanwege
de verkiezingen en de bestuurswisseling vooral een feitelijk en
financieel beeld. Daarom was er
voor de fracties minder behoefte om
nu een diepgaand en concreet debat
te voeren. Naar verwachting vindt
dit wel plaats bij de behandeling van
de begroting 2023 dit najaar. In de
algemene beschouwingen van de 6
raadsfracties kwamen uiteenlopende
onderwerpen aan bod. Denk aan
biodiversiteit, leefbaarheid en de
impact van de landelijke plannen om
het stikstofprobleem aan te pakken.
Maar ook ambitie om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken en
de participatie en verbinding met de
samenleving te versterken. Ook
werd er aandacht gevraagd voor
bijvoorbeeld woningbouw, het

sociaal beleid, energiearmoede,
onderwijs en de centra van zowel
Brummen als Eerbeek. En voor de
gemeentelijke financiën en de
gemeentelijke begrotingsdiscipline.
Andere voorstellen
De Brummense gemeenteraad stelde
unaniem de eerste bestuursrapportage over het huidige begrotingsjaar
2022 vast. De raad stemde ook in
met de daarin genoemde wijzigingen op investeringen en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Ook werd het subsidieplafond voor
zowel het beleidsveld ‘maatschappelijk beleid’ als ‘gezondheidsbevordering’ verhoogd. Eveneens was er
unanieme steun van de raad voor
een document met een actueel
overzicht van de risico’s die een

gemeente loopt. Dit overzicht is ook
van belang om de benodigde
weerstandscapaciteit te bepalen.
Deze heeft de raad vastgesteld op
een bedrag van € 4.296.000.
Kazerne-debat
Het laatste agendapunt was een
raadsvoorstel over een aantal
documenten van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland. Het
gaat dan onder andere over de
voorlopige jaarstukken 2021 en de
concept-programmabegroting
2023-2026. En ook een voorstel
voor een andere verdeling van taken
en verantwoordelijkheden rondom
de kazernes in de veiligheidsregio
(demarcatie). De raad stemde in met
deze voorstellen, maar over het
voorstel over de kazernes werd een
raadsbreed amendement (tekstwijziging) ingediend. Het amendement
bevat de zienswijze om regionale
besluitvorming over de concept-begrotingswijziging 2023, waar het
gaat over de taken/verantwoordelijkheden van de gemeentelijke
kazernes, uit te stellen. Dit om eerst
nog een goede nadere analyse uit te
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Meer weten? Kijk op www.brummen.nl
voeren naar de gevolgen voor het
budget. Burgemeester Van Hedel liet
als portefeuillehouder van dit
taakveld weten het amendement te
steunen. Ook liet hij weten dat het
dagelijks bestuur inmiddels ook van

Caravan op de weg? Maximaal 3 dagen!

Indienen covid-19 subsidieaanvraag

Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan, vouwwagen of aanhangwagen? Houd er dan rekening mee dat u deze maximaal 3 dagen op de
openbare weg mag parkeren.

Kunst- en culturele organisaties, maar ook buurt- en dorpshuizen, kunnen
nog tot en met 1 juli aanstaande een subsidieaanvraag indienen. Het gaat
om een eenmalige covid-19 subsidiebijdrage. De tijdelijke COVID-19
subsidieregeling voor de cultuursector en buurt- en dorpshuizen is
namelijk met één jaar verlengd.

Natuurlijk mag uw
caravan, vouwwagen
of aanhangwagen best
even op een openbare
parkeerplek in de buurt
van uw woning staan.
Wel zo handig met inen uitpakken. Maar
vooral in de zomerperiode nemen deze
aanhangers soms lange
tijd parkeerplaatsen in
beslag. Dat mag niet
volgens de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Er zijn niet zo
veel parkeerplaatsen en daarnaast
vinden veel mensen het niet fijn om
lang tegen een aanhanger aan te

kijken. Daarom moet u uw caravan
of vouwwagen uiterlijk na 3 dagen
verplaatsen. Bijvoorbeeld naar eigen
terrein of een stalling. Of mee op
vakantie natuurlijk!

Akse Media bezig met gemeentegids
De officiële gemeentegids wordt in opdracht van de gemeente Brummen
gemaakt door Akse Media uit Den Helder. De vertegenwoordiger van
Akse Media, Peter de Vos, benadert op dit moment persoonlijk in onze
gemeente bedrijven voor het plaatsen van advertenties. Hij heeft een brief
van de gemeente waarin staat dat hun uitgave in samenwerking met het
Brummense gemeentebestuur wordt gemaakt. Ook kunnen ondernemers
zelf contact opnemen met Peter de Vos. Dit kan via mailadres peter@
aksemedia.nl en telefoonnummer (06) 36 16 28 08. Speciaal thema in
deze gids is dit jaar recreatie en toerisme. De gids die dit jaar de vorm
heeft van een magazine verschijnt in het najaar.
lijk is waar het terechtkomt. Als u
Malafide bureaus
wordt benaderd door advertentieacIn de praktijk blijkt dat (advertentie)
quisiteurs die verwijzen naar een
bureaus bedrijven, voornamelijk per
publicatie of uitgave van de
fax of telefonisch, benaderen met
gemeente, wacht dan niet en neem
het verzoek een handtekening te
gelijk contact op met medewerkers
zetten ter goedkeuring van een
van het team communicatie. Zij zijn
plaatsing in een blad of internetsite.
bereikbaar via ons algemene
Een blad dat vervolgens niet wordt
nummer 0575-568 233.
uitgegeven of waarvan het onduide-

De subsidie moet gaan om aantoonbaar inkomstenverlies als gevolg van
de coronapandemie in de periode van
16 maart 2021 tot en met 15 maart
2022. Het gaat hierbij dus om de
impact van het tweede jaar van de
coronapandemie. Voor de uitvoering
van deze subsidieregeling is binnen
het vastgestelde subsidieplafond van
€ 98.750 op dit moment nog een
budget beschikbaar van € 60.000.
Hiervoor is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar.

Aanvragen
Aan het verstrekken van een
subsidiebijdrage zijn wel enkele
voorwaarden verbonden. Kijk
hiervoor op onze website www.
brummen.nl/corona. Daar vindt u
ook het digitale aanvraagformulier.
Heeft uw organisatie of buurt/
dorpshuis nog geen aanvraag
ingediend? Kom dan nu in actie.
Aanvragen kan nog tot en met 1 juli
2022.
.

Gemeentehuis en servicepunt gesloten
Volgende week donderdagmiddag 30 juni is het gemeentehuis vanaf
13.00 uur gesloten. Dit vanwege de jaarlijkse personeelsmiddag. We
blijven wel telefonisch bereikbaar.
Een dag eerder, woensdag 29 juni, is
het servicepunt in Eerbeek dicht.
Dit vanwege een training. Het is dan
niet mogelijk om een afspraak te
maken bij burgerzaken of om
documenten af te halen bij de

receptie. Ook is het servicepunt in
Eerbeek gedurende de schoolvakantie (van 9 juli tot en met 21
augustus) gesloten. Uiteraard is het
gemeentehuis in Brummen dan wel
gewoon geopend.

mening is om de besluitvorming
over dit onderwerp over de zomer
heen te tillen. Het amendement
werd unaniem aangenomen en
maakt daarmee onderdeel van het
raadsbesluit uit.

Online
bekendmakingen
Leest u iedere week ons gemeentenieuws in GemeenteThuis? Dan
ziet u daar ook altijd een rubriek
met een overzicht van de officiële
bekendmakingen staan. Gemeenten zijn verplicht (door de nieuwe
Wet elektronische publicaties) om
deze bekendmakingen online te
publiceren.
Het mooie hiervan is, dat u 24 uur
per dag kunt zien of buurtgenoten
bijvoorbeeld hun huis gaan
veranderen, welke gemeentelijke
plannen ter inzage liggen en of er
een evenement in uw buurt plaats
gaat vinden. Voor de gemeente
Brummen is dit niet nieuw; wij
publiceren de bekendmakingen al
sinds 2014 online. Als service
plaatsen we een korte vermelding
van de officiële bekendmakingen
ook nog in GemeenteThuis.
U vindt de bekendmakingen op
www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt. Wilt u snel op de hoogte
zijn van de besluiten in uw buurt?
Meldt u dan via diezelfde website
meteen aan voor een gratis
e-mailabonnement.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Vosstraat 25 in Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
renoveren en uitbreiden van de
woning, Cortenoeverseweg 95 in
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 5 populieren en 1

robinia, Hammelerweg 2A in
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van de inrit, Papiermolen 14 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 10
eiken en 1 beuk, Loubergweg 21
in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
berging op de locatie Helmkruid 2

in Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
prefab put met drukreduceer ten
behoeve van distributie drinkwater Vitens en het kappen van 10
kastanjes en 1 esdoorn, nabij
Rijksweg, Brummen, sectie K,
nummers 364, 487, 488
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakraam, Papiermolen 41 in
Eerbeek

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.

Lagere energierekening? Gratis cadeaubon voor huurders
U kunt hem nog steeds aanvragen:
de gratis cadeaubon. Deze bon is
voor huurders en daarmee kunnen
zij spullen bestellen. Deze spullen
kunt u gebruiken om uw huis
energiezuiniger te maken. En
daardoor gaat de energierekening
omlaag. Er zijn nog genoeg bonnen
beschikbaar voor huurders van
Veluwonen. Vraag hem aan via
www.regionaalenergieloket.nl/
brummen.
Lukt het niet om de cadeaubon aan
te vragen? Of heeft u een andere
vraag over de cadeaubon? Neem
dan contact op met het Regionaal
Energieloket via het mailadres
projecten@regionaalenergieloket.nl
of via 088 525 4110.

Raad besloot

Op donderdag 23 juni vond de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering plaats. Het was ook de laatste voor het zomerreces. Een kort verslag
van deze vergadering kunt u lezen in een nieuwsbericht op onze website.
Binnenkort is ook de besluitenlijst en het audioverslag te vinden op
brummen.nl/gemeenteraad.

Nieuw lid adviesraad MAR

B&W hebben mevrouw N. Regelink uit Leuvenheim benoemt tot lid van de
Maatschappelijke Advies Raad Brummen (MAR). Dit met terugwerkende
kracht per 1 mei 2022 en voor een periode van 4 jaar. Door het vertrek van
een van de leden was er een vacature ontstaan. Mevrouw Regeling is door
de MAR voorgedragen. Binnen de adviesraad gaat ze deel uitmaken van de
werkgroep Wmo. Met deze benoeming blijft het totaal aantal leden van de
MAR op 10. Meer informatie over het (advies)werk van deze organisatie is
te vinden op margemeentebrummen.nl.

Nieuwsbrief ondernemers

Ontvangt u als ondernemer al de nieuwsbrief voor ondernemers? Gisteren
is de laatste editie verzonden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar ondernemen@brummen.nl.

Contactpersoon Wet open overheid
Het College van B&W heeft dinsdag een contactpersoon aangesteld voor de
Wet open overheid (Woo). Deze nieuwe wet geldt sinds 1 mei en vervangt de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van de nieuwe wet
moeten gemeenten en andere overheden nog meer publieke informatie actief
openbaar maken. De gemeente Brummen zorgt er in de komende jaren voor
dat de informatie in lijn van deze wet voor iedereen beter toegankelijk én
makkelijk vindbaar worden. De aangewezen contactpersoon heeft onder
andere tot taak om inwoners te helpen bij het verkrijgen van informatie.
Per adres 1 bon
We geven 100 gratis cadeaubonnen
van weg ter waarde van 50 euro.
Deze gratis cadeaubon kunt u, als
huurder, gebruiken bij webshops via
het Regionaal Energieloket. Huur-

ders van Veluwonen kunnen de bon
aanvragen, per adres kan maximaal
1 bon worden gebruikt. Wees er
snel bij, want op=op. Vraag uw bon
aan via www.regionaalenergieloket.
nl/brummen.

Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van
uw woning minimaal één werkende rookmelder te hebben
hangen, bij voorkeur in de vluchtroute. Deze verplichting
bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving
gaat ook voor bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze
nieuwe wet heeft als doel levens te redden.
Hoeveel rookmelders heb ik
nodig?
We hebben steeds meer
elektrische apparaten in huis,
waardoor het risico op brand
toeneemt. Daarom is het
belangrijk om stil te staan bij
uw eigen brandveiligheid.
Naast het nemen van de
maatregelen om brand te
voorkomen is snelle alarmering
bij brand cruciaal. Rookmelders
zorgen hiervoor. Er worden 3
veiligheidsniveaus gehanteerd:
voldoende, beter en best. Het
veiligheidsniveau voldoen

Kort nieuws

de houdt in dat u ten minste
één werkende rookmelder
hebt hangen op iedere
verdieping in de vluchtroute.
Vaak is dat de hal of de
overloop. U bent nog beter
beschermd wanneer er ook
rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer.
Voor de beste veiligheid
plaatst u ook rookmelders in
alle overige ruimten waar
brand kan ontstaan. Voor
meer informatie of persoonlijk
advies over rookmelders:
www.rookmelders.nl.

Burgemeester Van Hedel ondersteunt de
campagne van harte: ‘Doe mee en hang een
rookmelder op. Het is zo gepiept en redt levens!”

Op onder andere de website www.
brummen.nl is al veel informatie te
vinden. Maar ook wordt er op
overheid.nl veel informatie door de
gemeente Brummen verstrekt. Met de
komst van Wet open overheid komt er
straks één website waar alle bekendmakingen te vinden zijn. Met de
nieuwe wet wordt dus stapsgewijs
meer informatie actief openbaar
zonder dat je als inwoner hierom hoeft
te vragen. Daarnaast blijft natuurlijk
ook de mogelijkheid bestaan voor
inwoners om zelf stukken op te
vragen bij medewerkers van de
gemeente. En als je er niet uit komt,
dan is er de mogelijkheid om via een
speciaal formulier op onze website die
informatie op te vragen.

in te voeren, vinden we het belangrijk
iedereen nu al te informeren over deze
nieuwe wet.”

Ambitie
De wet sluit volgens burgemeester
Van Hedel goed aan bij de gemeentelijke werkwijze en ambitie: “We
werken aan een dienstverlening
waarbij snelheid, toegankelijkheid,
maar zeker ook betrouwbaarheid en
zorgvuldigheid vereiste uitgangspunten zijn. De invoering van de Woo sluit
daar goed bij aan. Het is belangrijk dat
wij als gemeente open en duidelijk
communiceren. En ook al hebben we
enkele jaren de tijd om deze wet goed

Stapsgewijs
Momenteel plaatsen wij op onze
website en overheid.nl bijvoorbeeld
al raadstukken, verordeningen,
omgevingsvergunningen en
ruimtelijke plannen. In de komende
jaren worden stapsgewijs deze
bekendmakingen aangevuld met
documenten uit de elf informatiecategorieën. Hou de gemeentelijke
website in de gaten om op de
hoogte te blijven wanneer wij welke
soort informatie openbaar maken.

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.

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

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

Informatiecategorieën
De Wet verplicht gemeenten en
andere overheidsorganisaties om
documenten actief openbaar te
maken. Daar-bij gaat het om elf
zogenoemde informatiecategorieën:
wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken,
stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/
Woo-verzoeken, onderzoeken,
beschikkingen en klachten. Voor
gemeente Brummen gaat het om
duizenden documenten per jaar die
actief openbaar gemaakt worden.

