
Actuele taakverdeling binnen Brummens college 
Vorige week donderdag is mevrouw 
Cathy Sjerps door de gemeenteraad 
geïnstalleerd als wethouder van de 
gemeente Brummen. Zij volgt 
hiermee PvdA-partijgenoot Eef van 
Ooijen op. Het aantreden van Sjerps 
is voor het college aanleiding 
geweest om op enkele onderdelen 
wijzigingen aan te brengen in de 
taakverdeling. 

In grote lijnen neemt Sjerps het 
takenpakket van Van Ooijen over, 
maar ook heeft het college besloten 
enkele kleine veranderingen in de 
taakverdeling aan te brengen. Zo 
krijgt Sjerps ook sport, participatiewet 
en inkomensondersteuning onder haar 
hoede, is wethouder Inberg vanaf 
vandaag verantwoordelijk voor 
energietransitie en klimaat en neemt 
burgemeester Van Hedel het taken-
pakket ‘erfgoed en monumenten’ 
voor zijn rekening. De nieuwe 
taakverdeling (de portefeuilleverde-
ling) is te vinden op onze website en 
ziet er als volgt uit:

Burgemeester Alex van Hedel 
Wettelijke taken, Burgerzaken, ICT, 
Communicatie, Dienstverlening, 
Openbare orde en veiligheid, Erfgoed 
en Monumenten, Handhaving, 
Crisisbeheersing, Brandweer en 
Internationale contacten.

Wethouder Cathy Sjerps  
(vierde locoburgemeester)
Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Participatiewet en inkomensondersteu-
ning, PlusOV, Personeelsbeleid (HR), 
Afval/Circulariteit en Sport. Wijkwet-
houder Leuvenheim Belang.

Wethouder Ine van Burgsteden  
(eerste loco-burgemeester) 
Financiën, Economische Zaken, Recreatie 
en Toerisme, Grondexploitaties, Mobili-
teit en Ruimte voor Eerbeek en Eerbeek- 
Loenen 2030. Wijkwethouder Dorpsraad 
Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek-Zuid. 
Dagelijks bestuur Cleantech Regio.

Wethouder Pouwel Inberg  
(derde loco-burgemeester) 
Ruimtelijke Ordening, Biodiversiteit 
landschap en landbouw, Duurzaamheid 
en Klimaat, Openbare ruimte en 
centrum Brummen. Wijkwethouder 
Dorpsraad Brummen. 

Wethouder Ingrid Timmer  
(tweede loco-burgemeester)
Omgevingswet, Wonen, Jeugd, 
Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg 
en Bestuurlijke vernieuwing. Wijkwet-
houder voor Oeken-Voorstonden-Broek 
en Empe-Tonden.

Extra beoordeling bij organisatie evenementen 
Sinds 1 juli heeft de rijksoverheid de maatregelen voor evenementen  versoepeld. 
Dit betekent dat er weer een kleine opening ontstaat voor initiatiefnemers van 
lokale evenementen. Omdat het risico op virusverspreiding nog steeds  aanwezig 
is, ligt er wel een grote verantwoordelijkheid bij de organisatie. Om hier op toe 
te zien vindt bij het indienen van een verzoek een extra beoordeling plaats. 
Hierbij wordt getoetst of de georganiseerde activiteit(en) te allen tijde kan 
voldoen aan de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus. 

Zo moet er rekening gehouden worden met bijvoorbeeld voldoende onderlinge 
afstand en placering, looproutes, het navragen van de gezondheidstoestand van 
bezoekers en het werken met reserveringen. Tijdens een activiteit moet er 
toezicht en handhaving zijn op het groepsverband zingen, schreeuwen of 
dansen. Ook wordt kritisch gekeken naar omstandigheden die het naleven van 
de maatregelen in gevaar kunnen brengen. Bij grotere evenementen wordt 
bijvoorbeeld vaak alcohol geschonken en/of wordt muziek ten gehore gebracht. 
Voor organisaties zal het daardoor naar verwachting zeer moeilijk zijn om de 
geldende noodverordening in acht te houden. 

Neemt eerst contact op
Wilt u iets organiseren en bent u vergunningplichtig of wilt u een activiteit 
ondernemen op openbare grond? Neem eerst contact op met onze vergunning-
verleners om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Deze extra beoorde-
ling blijft geldig totdat de huidige situatie een verdere versoepeling toelaat.

Leerlingen delen hun corona-ervaring
Tien leerlingen van vijf basisscholen in Eerbeek hebben wethouder Ingrid Timmer 
uitgebreid verteld hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren. Namens hun klas 
waren zij afgevaardigd om de wethouder met ‘jeugd’ in haar portefeuille te vertellen 
over de beleving van kinderen van de coronacrisis. Maar ook hoe zij aankijken tegen 
de 1,5 meter samenleving. Wethouder Timmer was erg blij met de openheid van de 
kinderen en ook de nuttige tips die zij gaven. 

De wethouders spreekt in de komende 
tijd niet alleen leerlingen van de 
basisscholen in onze gemeente. Er zijn 
ook afspraken gemaakt met jongeren 
die actief zijn in de jongerencentra, bij 
een sportvereniging of vanuit een kerk 

of moskee. Jongeren kunnen zich 
natuurlijk ook zelf aanmelden voor een 
bijeenkomst. Dit kan via het mailadres 
bijeenkomsten@brummen.nl of via een 
berichtje aan @jongbrummen op 
instagram. Nadat alle gesprekken met 
groepen jongeren hebben plaatsgevon-
den, deelt de wethouder graag de 
belangrijkste tips en conclusies. Dit doet 
ze via een videoverslag. De jongeren die 
met haar het gesprek aangaan over het 
nieuwe normaal ontvangen een 
bluetooth speaker. Dit onder het motto: 
laat van je horen! 

“Zorgvuldig omgaan met uw informatie”
De samenleving verandert snel en informatie neemt daarbij een belangrijke plek in. 
“Net als alle andere gemeenten in Nederland beschikt de gemeente Brummen over 
veel belangrijke en vaak ook vertrouwelijke informatie van inwoners en bedrijven. 
“Het is natuurlijk erg belangrijk dat die informatie juist is, maar ook goed is 
beveiligd,” laat burgemeester Van Hedel weten. Ook de gemeente Brummen hecht 
daar veel waarde aan. 

“Als overheid moeten wij voldoen aan 
een groot aantal beveiligings- en 
privacyregels. Juist omdat informatie 
steeds vaker digitaal wordt opgeslagen 
en de technische ontwikkelingen snel 
gaan, worden deze eisen steeds 
strenger. En dat is terecht”, legt Van 
Hedel uit. Hij is binnen het Brummens 
college als eerste verantwoordelijk voor 
een goede dienstverlening, ICT en 
daarmee ook de veiligheid van de 
informatie waarover de gemeente 
beschikt. “Dit heeft zeker onze 
aandacht. En hoewel een incident nooit 
is uit te sluiten, constateer ik dat er tot 
dusver in de afgelopen jaren geen grote 
beveiligingsincidenten zijn geweest in 
onze gemeente. Maar we moeten alert 
zijn en blijvend investeren in dit 
onderwerp om dit ook zo te houden.” 

Van groot belang|
Regelmatig staan de kranten er weer 
vol mee. “Vertrouwelijke informatie ligt 
op straat”. “Een universiteit is ge-
hackt”. “Namen en wachtwoorden zijn 
bij een digitale roof buit gemaakt”. 
“Fraude via WhatsApp”. Burgemeester 
Van Hedel realiseert zich dat het in de 
digitale wereld behoorlijk onveilig is en 

dat je je daar bewust van moet zijn. 
“Dat geldt voor u als inwoner en voor 
ons als overheidsorganisatie. Door een 
computervirus kun je als je niet oplet 
zomaar besmet raken, met alle verve-
lende consequenties die dat met zich 
meebrengt.” Het is dus van groot 
belang om informatie goed te beveili-
gen. “Dat geldt voor u thuis, maar 
zeker ook voor gemeenten.” 

Onafhankelijk onderzoek
De overheid gaat mee met alle ontwik-
kelingen en heeft sinds een aantal jaren 
beveiligingsregels opgesteld. En in 2018 
is er zelf een echte privacywet (de AVG) 
gekomen. “De gemeenten moeten 
jaarlijks in een zogenoemde audit 
aantonen dat ze voldoen aan deze 
regels”, licht Van Hedel toe. “Een deel 
van die regels is verplicht en wordt door 
een externe deskundige gecontroleerd. 
Onze gemeente is ook afgelopen jaar 
kritisch doorgelicht. Daarbij is vastge-
steld dat we voor 2019 voldoen aan alle 
verplichte regels. Ook geeft dit 
onderzoek ons een goed beeld hoe we 
ervoor staan als het gaat om de overige 
normen. Duidelijk is dat we als Brum-
men op de goede weg zijn, maar dat er 

zeker ook nog genoeg zaken zijn die 
nog verder verbeterd moeten worden.” 

Alert blijven
Het gemeentebestuur realiseert zich dat 
informatiebeveiliging blijvende aan-
dacht vraagt. “De dreigingen nemen 
steeds verder toe en de risico’s worden 
groter. Dat zie je terug in de regels. Die 
worden de komende jaren steeds 
strenger. Dat betekent dat er ook de 
komende jaren nog veel moet gebeu-
ren. Ook in onze gemeente”, aldus Van 
Hedel. Het Brummens college heeft 
recent een nieuw beveiligingsbeleid 
vastgesteld. “Hierin is beschreven welke 
risico’s we zien, aan welke beveiligings-
normen we moeten voldoen, en hoe we 
dat de komende jaren gaan doen.” 
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Platform natuurinclusieve landbouw Gelderland
Over zeven jaar is alle landbouwgrond in Gelderland minimaal op basisniveau 
natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw 
Gelderland, zoals het nieuwe samenwerkingsverband dat deze week is opgericht, heet.

Op alle niveaus worden boeren 
ondersteund en uitgenodigd om mee te 
doen met de ontwikkeling naar een 
toekomstbestendige, duurzame manier 
van landbouw, natuurinclusief en met 
een goed verdienmodel. Maar liefst 
twintig organisaties, waaronder 
gemeente Brummen, hebben daarvoor 
hun handtekening gezet. 
 
Passend bij bedrijf
Of het nu gaat om verbeteren van de 
bodem, het aanleggen van bloemrijke 
akkerranden, het ophangen van 
nestkastjes, kruidenrijk grasland en/of 
agroforestry. Natuurinclusief kent vele 
smaken en niveaus, zodat de individue-
le boer kan kiezen wat het beste past bij 
zijn of haar bedrijf. Het platform geeft 
advies, organiseert praktijkonderzoek, 

zorgt voor kennisdeling, innovatie, 
ontwikkelt nieuwe instrumenten en 
neemt drempels weg. Ook willen ze er 
gezamenlijk voor zorgen dat burgers 
meer betrokken zijn bij de landbouw en 
dat duurzame productie wordt beloond.
 
Maatschappelijk initiatief
De twintig partners zijn agrarische 
organisaties, terreinbeheerders, 
natuurorganisaties, lokale stichtingen en 
overheden. Door gezamenlijk op te 
trekken kunnen zij de individuele boer 
een goede ondersteuning geven bij het 
zetten van stappen naar natuurinclusie-
ve landbouw. Vorig jaar presenteerden 
maatschappelijke organisaties het 
Actieplan Natuurinclusieve landbouw. 
De ambities zijn nu vertaald naar een 
Uitvoeringsprogramma.

v.l.n.r. Pouwel Inberg, Ingrid Timmer, Ine van Burgsteden, Alex van Hedel,  
Marcel Klos (algemeen directeur/gemeentesecretaris) en Cathy Sjerps

Wilt u meer weten over hoe je veilig 
online informatie kunt delen en 
zaken kunt doen? Bezoek dan de 
website altertonline.nl. De overheids-
campagne Alert Online geeft ook 
nuttige tips, zoals 
- Maak back-ups. En doe dit 

regelmatig.
- Draai updates. 
- Klik niet zomaar op bijlagen of 

links in e-mails. 
- Bescherm je online privacy. 
- Ga veilig om met je wachtwoorden.
- Maak je smartphone Boefproof. 
- Kies bewust waar je een app 

toestemming toe geeft. 
- Gebruik niet zomaar openbare wifi. 



Raad besloot: 2 juli
De laatste vergadering voor het zomerreces stond in het teken van welkom 
heten en afscheid nemen. Cathy Sjerps mag zich vanaf nu officieel wethouder 
noemen van de gemeente Brummen. Met de beëdiging van Ronald Boerefijn is 
de raadsfractie van het CDA weer compleet. En het einde van deze vergadering 
was ook meteen de laatste vergadering van onze griffier Marja Nengerman. Zij 
gaat vanaf nu genieten van haar pensioen.

Beleidsregels participatiewet 
B&W hebben dinsdag de beleidsregels ‘Participatiewet en aanverwante 
regelingen’ vastgesteld. Deze worden op korte termijn officieel gepubliceerd en 
treden daarmee in werking. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020. 
B&W hebben ook met waardering kennisgenomen van het advies van de 
Maatschappelijke Adviesraad (MAR) over de beleidsregels. Dit advies heeft 
overigens niet geleid tot fundamentele wijzigingen van de beleidsregels. In een 
reactienota geven B&W wel een antwoord op concrete vragen van de MAR en 
geven ze een terugkoppeling over de gegeven adviezen.

Ontwikkeling verplaatsing supermarkt Brummen
Het college wordt binnen afzienbare tijd gevraagd om een besluit te nemen over 
een nieuw ontwerpbestemmingplan voor de Arnhemsestraat 50 en de Vulca-
nusweg 1 voor de verplaatsing van een supermarkt (Aldi) naar de Vulcanusweg 
1 te Brummen. In het kader van de herontwikkeling worden op de voormalige 
supermarktlocatie aan de Arnhemsestraat 50 maximaal 20 nieuwe appartemen-
ten gerealiseerd. Ter voorbereiding op dit besluit is onderzocht of een volledige 
Milieu Effectrapportage (MER) noodzakelijk is.  Op basis van de kenmerken en 
locatie van het project heeft de gemeente en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
vastgesteld dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Het opstellen van een MER is dus niet nodig.

Beslissing op bezwaar Soerense Zand 
De Raad van State heeft de Gemeente Brummen opgedragen om een nieuwe 
beslissing op bezwaar te nemen omtrent de Bed & Breakfast en groepsaccom-
modatie op de locatie Soerense Zand Noord 4 in Eerbeek. Met deze nieuwe 
beslissing op bezwaar wordt, onder aanvulling van een akoestisch rapport, het 
ingedien de bezwaar ongegrond verklaard. Het akoestisch rapport samen met 
gestelde voorwaarden laat  zien dat er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat en daarmee een goede ruimtelijke ordening. Mocht er overlast 
optreden dan kan handhaving middels de voorwaarden optreden.

Wethouder Inberg op ‘De Buitenplaats’
Op ‘De Buitenplaats’ belicht een lid van het college regelmatig een onderwerp. 
Dat hoeft niet direct een inhoudelijk onderwerp te zijn dat op de vergadertafel 
ligt. Het kan ook een actualiteit zijn, die we van een afstandje (op de buiten-
plaats) belichten. In de nieuwste column richt wethouder Pouwel Inberg zich 
vooral op de ontwikkelingen in de openbare ruimte en het belang van regen in 
onze gemeente. De bijdrage is te lezen op brummen.nl/buitenplaats.

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 legaliseren 
van een tuinhuis + veranda, Hazel-
worm 1,Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 dennenbomen, Juliana van 
Stolberglaan 8, Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 4 douglassparren, Juliana van 
Stolberglaan 48, Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een inrit voor bezoekers, 
Mercuriusweg 10A, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 

van een uitrit, Prinses Beatrixlaan 30, 
Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de bestaande 
pannen dak verwijderen en vervan-
gen door isolatie en riet, Ringlaan 19, 
Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
van handelsreclame, Stuijven-
burchstraat 66, Eerbeek 

Beschikkingen | afhandeling 
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, het bouwen van een garage/bij- 
gebouw, Kruisenkstraat 49, Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
schuur/carport, Ringlaan 3, Eerbeek 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een beuk, 
Zutphensestraat 72A, Brummen 

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten uit een 
schuur, Bronkhorsterweg 17, Brummen 

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende rookgasafvoerbuis 
uit een woning, Soerense Zand Zuid 
5, 6961 RA te Eerbeek 

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende rioolbuis aan de 
buitenzijde van een woning, Thorbec-
kestraat 2, 6971 DC te Brummen 

Overige overheidsinformatie  
• Noodverordening Covid-19 Veilig-

heidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land 1 juli 2020 

Gratis webinar: Geef inbrekers geen kans!
Na weken binnen zitten, gaan we nu 
massaal de deur weer uit. Niet iedereen 
gaat op vakantie, maar met het mooie 
weer gaan we een avondje naar het 
terras, een dagje naar het strand of een 
weekendje weg. Ook inbrekers gaan er 
graag weer op uit. Speciaal voor 
bewoners organiseert het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) samen met de politie 
daarom op woensdag 15 juli van 
19.30 – 20.30 uur een gratis webinar 
‘Geef inbrekers geen kans’ vol met 
waardevolle tips om een woninginbraak 
te voorkomen. Aanmelden kan via 
www.hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Makkelijker parkeren bij zwembad Coldenhove 
Al jaren kampte het zwembad Colden-
hove op mooie dagen met een te kort 
aan parkeerplaatsen. Daardoor 
parkeerden veel bezoekers de auto 
langs en (deels) op de Boshoffweg. Dit 
zorgde voor verkeersonveilige situa-
ties. In samenspraak met het zwembad 
heeft de gemeente daarom het 
parkeerterrein opnieuw ingericht. 
Hierdoor zijn er ongeveer 40 extra 
plaatsen ontstaan. Helaas is het nog 
even wachten voordat er van deze 
parkeerplaats gebruik wordt gemaakt. 
Het zwembad blijft namelijk dit jaar 
dicht in verband met de coronacrisis. 

Het is niet mogelijk om op het 
zwembad aan alle richtlijnen te 
voldoen. Daarom heeft het bestuur 
het moeilijke besluit moeten nemen 
om  een streep te zetten door het 
huidige zwemseizoen. Het bestuur 
van het zwembad hoopt dat het 
zwembad volgend jaar zonder 
beperkingen, maar met voldoende 
ruimte om te parkeren, weer open 
is. Op woensdag 1 juli is de parkeer-
plaats door wethouder Inberg 
overgedragen aan de voorzitter van 
het zwembad.

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

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

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

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

Colofon

Positieve evaluatie WerkFit Brummen over 2019
Het college is positief gestemd over het functioneren van WerkFit Brummen. Deze 
werkorganisatie is actief sinds 1 januari 2019 en combineert de uitvoering van alle 
taken op het gebied van participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige 
dagbesteding. Dit gebeurt op een slagvaardige en samenhangende manier, zo wijst 
een recente evaluatie uit. De beoogde doelen en resultaten die het gemeentebestuur 
vooraf voor ogen had, zijn gehaald. Naast de mooie resultaten die zijn geboekt in 
het eerste jaar van deze organisatie, zijn er zorgen over wat de huidige Coronacrisis 
voor effect gaat hebben. Landelijk wordt een forse toename verwacht van het aantal 
uitkeringsgerechtigden. Ook onze gemeente moet hiermee rekening houden. We 
bereiden ons goed voor op wat komen gaat en werken hierin samen met regionaal 
Werkbedrijf FactorWerk. Het is zowel voor inwoners als de gemeente Brummen een 
spannende en onzekere tijd. 

In 2017 en 2018 zijn door het college 
en de gemeenteraad een aantal 
besluiten genomen waarbij bewust is 
gekozen om taken die voortvloeien uit 
de Participatiewet juist lokaal te gaan 
uitvoeren. Dit vanuit de visie van een 
samenhangende benadering van 

inwoners met een ondersteuningsvraag. 
Het principe dat hier geldt is: 1 gezin, 1 
plan, 1 regisseur. Dit vraagt onder 
andere en goede afstemming tussen de 
medewerkers van WerkFit Brummen en 
Team voor Elkaar. De evaluatie wijst uit 
dat deze samenwerking, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 
AVG-regels, goed verloopt. Een ander 
opvallend resultaat uit de evaluatie is 
dat de medewerkers die bij WerkFit 
Brummen of bij een extern bedrijf 
werkzaam zijn, tevreden zijn over hun 
werk, de werkzaamheden en de hulp 
die WerkFit Brummen hen biedt. Ook 
onder werkgevers is in 2019 een 
onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 
zij tevreden zijn met de werkgevers-
dienstverlening. Zij beoordelen deze 
ondersteuning met het rapportcijfer 8,3. 

Meer weten? Lees dan meer hierover in 
een bericht op onze website. Daar is 
ook de volledige evaluatie te lezen. 
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