
Onthulling nieuwe naam: 
Basisschool De Ontdekking  
Nu Expeditie 24/7 
gesloten is, maakt bij 
de start van het 
nieuwe schooljaar de 
Oecumenische 
Basisschool eigenlijk 
een beetje een nieuwe 
start. Na jaren 
samenwonen in het 
scholencluster aan de 
Meengatstraat zal de 
school nu alleen de 
deuren openen. In de 
zomervakantie is hard gewerkt aan een interne verbouwing om ook een 
nieuwe sfeer aan de school te geven. Deze wijzigingen waren een mooi 
moment om de school een andere naam te geven: Basisschool De Ontdek-
king. Onderwijswethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen en 
Jurgen Berenbroek onthulden deze naam op maandag 30 augustus 2021.   

Kwijtschelding schulden gedupeerden 
toeslagenaffaire
De gemeente Brummen wil bepaal-
de schulden van gedupeerde ouders 
die zijn getroffen door de kinderop-
vangtoeslagaffaire kwijtschelden. 
Het college hanteert hierbij een 
aantal voorwaarden. Met het 
kwijtschelden van deze schulden 
hopen burgemeester en wethouders 
bij te dragen aan een schuldenvrije 
nieuwe start van gedupeerde 
ouders.

Het collegebesluit om schulden 
kwijt te schelden loopt vooruit op 
een landelijke wet ‘hersteloperatie 
toeslagen’ met vermoedelijke 
ingangsdatum van 1 januari 2022. 
Het is nu mogelijk gemaakt voor 
ouders waarvan vast is komen te 
staan dat zij gedupeerd zijn door de 
toeslagenaffaire, alvast de open-
staande gemeentelijke vorderingen 
kwijt te schelden. De gemeente 
Brummen heeft contact gehad met  
32 mogelijk gedupeerde ouders en 
daar waar gewenst hulp aangebo-

den. Kwijtschelding geldt voor de 
gedupeerde ouder en ook voor de 
toeslagpartner van de gedupeerde 
ouder. Bij de vorderingen die 
worden kwijtgescholden wordt 
gekeken naar de datum voor 31 
december 2020. Schulden die zijn 
ontstaan vanuit werkgeverschap 
zijn uitgesloten. Of zakelijke 
openstaande schulden (BBZ krediet, 
TOZO) ook kwijtgescholden 
worden is nog onzeker. Over het 
kwijtschelden van particuliere en 

informele schulden heeft de 
Belastingdienst/Toeslagen nog geen 
besluit genomen. Op korte termijn 
wordt hierover duidelijkheid 
verwacht. 

Om hoeveel openstaande vorderin-
gen het uiteindelijk in de gemeente 
Brummen gaat is op dit moment 
nog niet bekend. De uitkomst 
hiervan is afhankelijk van verschil-
lende factoren. 

Werk samen met gemeente en 
politie aan veiligheid in uw directe 
omgeving. Elke deelnemer maakt 
de buurt een stukje veiliger. Want 
hoe meer mensen meedoen, hoe 
sneller een persoon of voertuig 
wordt gevonden.

Samen voor een veilige buurt
Veel inwoners in onze gemeente 
doen mee aan Burgernet. In heel 
Nederland al meer dan 2,4 miljoen 
mensen.

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet werkt heel eenvoudig. Als 
deelnemer ontvangt u een kort 
bericht met de vraag om uit te 
kijken naar een persoon of voertuig. 
Vaak gaat het om een vermissing, 

diefstal, een overval of een verdach-
te situatie. Als u iets ziet, kunt u 
rechtstreeks bellen met de meldka-
mer van politie. U krijgt altijd een 
afloopbericht waarin het resultaat 
van de actie wordt vermeld, ook als 
iemand nog niet is gevonden.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt kiezen voor de Burgernet-
app, voor sms- of spraakberichten, 
voor Twitter en voor Facebook 
Messenger. Burgernetacties worden 
namelijk verspreid via verschillende 
kanalen. Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.burgernet.
nl. U kunt ook aansluiten bij 
Burgernetmail om u te laten 
informeren over een verdachte of 
onveilige situatie.
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Vragen? 

Heeft u als gedupeerde vragen over mogelijke kwijtschelding? Neem dan hierover contact op met de 
medewerker Invordering via het mailadres invordering@brummen.nl.

Word deelnemer van Burgernet

Verdeeld over 2 en 9 september organiseert de Brummense gemeenteraad 3 forumvergaderingen. Vanwege de 
nog geldende coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten weer digitaal. Op donderdagavond 2 september 
vinden er 2 fora plaats vanaf 19.00 uur, waarbij in ieder geval 6 inhoudelijke raadsvoorstellen aan bod komen. 
Op donderdagavond 9 september start om 19.30 uur een extra forum waarbij alleen het voorstel over de Regio-
nale Energiestrategie aan bod komt.

De maandelijkse besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 september. Ook is er op 2 
september, direct aansluitend aan de beide forum, een korte besluitvormende raadsvergadering. Voorstellen waar-
over de raadsleden het eens zijn en niet verder met elkaar in debat gaan, worden direct op die avond als hamerstuk 
behandeld en besloten. Onderwerpen waarover de gemeenteraad wel verder met elkaar in debat wil, worden op de 
agenda gezet van de raadsvergadering van 16 september. 

De vergaderingen zijn voor iedereen live te volgen via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de lokale omroep 
VoorstVeluwezoom. In overleg met de raadsgriffier kunt u schriftelijk of mondeling uw mening of inspraakreactie 
geven tijdens een forum. Dit kan gaan over een onderwerp 
op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op 
agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan 
tijdig vooraf contact op met de griffie. Dit kan via het 
centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres 
griffie@brummen.nl. 

Stukken inzien
Op de gemeentelijke website www.brummen.nl kunt u de 
stukken bekijken die bij de verschillende agendapunten 
horen. Heeft u geen computer, dan kunt u een gratis 
exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen 
afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Diverse raadsvergaderingen begin september

Servicepunt Eerbeek weer open
Onze dienstverlening is vanwege corona momenteel nog aangepast. Dit 
blijft nodig, ondanks de versoepelde maatregelen. We moeten immers nog 
steeds anderhalve meter afstand houden. Maar het servicepunt in Eerbeek 
is vanaf 1 september 2021 weer geopend, alleen op afspraak. Het ge-
meentehuis is ook alleen op afspraak open.

Een afspraak kunt u eenvoudig zelf inplannen in onze digitale afsprakena-
genda. Staat uw product of vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact 
met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233. 
Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een 
uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid.   

We volgen de algemene richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heeft u op de dag van 
uw afspraak klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? 
Kom dan niet naar het gemeentehuis of het Servicepunt en laat u direct 
testen. Neem contact met ons op voor het maken van een andere afspraak. 

Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31

Receptie  Burgerzaken (alleen op afspraak)

maandag 08.30-16.30 uur maandag  --

dinsdag  08.30-16.30 uur dinsdag  14.00-16.30 uur

woensdag  08.30-16.30 uur woensdag  --

donderdag  08.30-16.30 en 17.30-19.30 uur donderdag  14.00-16.30 en 17.30-19.30 uur

vrijdag  08.30-12.00 uur vrijdag  08.30-12.00 uur

Servicepunt Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66  

Receptie  Burgerzaken (alleen op afspraak) 

maandag  08.30-12.30, 13.00-16.30 en maandag  14.00-16.30 en 17.30-19.30 uur

                17.30-19.30 uur      

dinsdag  -- dinsdag  --      

woensdag  08.30-12.30 uur woensdag  08.30-12.30 uur   

donderdag  -- donderdag  -- 

vrijdag gesloten



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.

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, L.R. 
Beijnenlaan 9, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur/garage, 
Emperweg 3, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Knoevenoordstraat 63, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verlengen van de bestaande 

uitrit, Mendelssohnstraat 28, in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een nokverhoging, 
Rembrandtlaan 26, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het verbouwen/
uitbreiden van een woning, 
Knoevenoordstraat 49, Brummen

• Rectificatie - Ingediende aan-
vraag reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
chalet, Buurtweg 3, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 

overkapping op de locatie 
Voorsterweg 169, Empe

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, Juliana 
van Stolberglaan 2A, Eerbeek

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Knoevenoordstraat 63, Brummen

Omgevingsmelding
• Sloopmelding, het slopen van een 

afgebrande schuur op de locatie 
L.R. Beijnenlaan 9, Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl
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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

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

Colofon

Verruiming regels TONK 
Bent u door de coronacrisis uw baan verloren of heeft u minder inkomsten 
uit uw onderneming? En heeft u daardoor niet voldoende inkomen om uw 
huur, hypotheek of andere vaste lasten te betalen? Dan kan de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Vorige 
week heeft het college besloten de regels te verruimen. Dit betekent dat 
meer huishoudens nu gebruik kunnen maken van deze regeling. Wat er 
precies veranderd is, leest u in dit artikel.

De TONK is voor huishoudens en 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. 
Landelijk en in de gemeente Brummen is de regeling minder gebruikt dan 
verwacht. 
“We willen mensen die als gevolg van de coronacrisis de vaste lasten niet 
meer kunnen betalen graag ondersteunen,” laat verantwoordelijk wethou-
der Cathy Sjerps weten. “Op die manier kunnen ook mogelijke schulden 
worden voorkomen. Het zou mooi zijn als we door een verruiming van de 
regels meer mensen kunnen helpen.”

Sommige huishoudens vielen net buiten de regeling, ondanks dat er te 
weinig inkomsten zijn voor alle vaste lasten. Ondernemers die te weinig 
inkomen hebben uit het bedrijf maken zich zorgen, omdat zij het gespaarde 
pensioen moeten aanspreken om rond te komen. “Dit zijn voor ons 
belangrijke redenen geweest om de regels voor TONK te verruimen,” 
aldus Sjerps.

Wat zijn de nieuwe regels
Wat is er concreet veranderd? De vermogensdrempel voor het aanvragen 
van TONK is verhoogd naar 25.000 euro. Heeft u meer dan 25.000 euro 
spaargeld? Dan komt u niet in aanmerking voor TONK. Zodra uw spaargeld 
minder is, kunt u gebruik maken van de regeling. Verder telt uw huidige 
inkomen voor 80 procent mee bij het vaststellen of u uw noodzakelijke 
lasten kunt voldoen. Dat was hiervoor 100 procent. De bijdrage die wordt 
verstrekt is maximaal 1.000 euro per maand. En u ontvangt nooit meer 
uitkering dan het verschil tussen uw huidige inkomen en uw inkomen vóór 
corona. De ontvangen bijdrage hoeft niet terug betaald te worden. U kunt 
TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. De 
regeling geldt nog tot 1 oktober 2021.

Meer weten en aanvraag indienen
Komt u in aanmerking? Dan kunt u de TONK aanvragen. De gemeente 
Apeldoorn voert de TONK uit voor de gemeente Brummen. Zo stuurt 
Apeldoorn inwoners en ondernemers die eerder een aanvraag hebben 
ingediend, een brief over de verruimde mogelijkheid. Meer weten over de 
regeling en de mogelijkheden om ondersteuning aan te vragen? Kijk dan op 
www.apeldoorn.nl/tonk.

Bijeenkomsten gebiedsateliers WaardeVOL Brummen
Binnenkort vinden er weer bijeen-
komsten voor de gebiedsateliers 
plaats. Voor de ateliers die gepland 
staan in september zijn nog een 
aantal plaatsen vrij. Tijdens een 
gebiedsatelier kunt u meedenken 
over de ruimtelijke ontwikkeling 
van dat gebied. Gebiedsateliers zijn 
bedoeld voor direct belanghebben-
den. Dat zijn eigenaren, bewoners, 
huurders en pachters van gronden 
gelegen binnen de begrenzing van 
het gebiedsatelier en die direct 
aangrenzend zijn aan het gebied 
zijn van harte welkom. 

Nieuwe planning
De oorspronkelijke planning is 
aangepast. Enkele gebiedsateliers 

zijn samengevoegd omdat het 
verwachte aantal deelnemers te 
klein is voor een apart gebiedsatelier.
De nieuwe planning voor de 
komende drie bijeenkomsten:
• 28 september, Gebiedsatelier 

“Tussen Leusveld Zuidoost” (5.7)
• 5 oktober, Gecombineerd 

gebiedsatelier “Tussen Hallsepad 
en Hoge Veldgang” (5.3) / 
”Tussen Hoge Veldgang en 
Slangenwal” (5.4) /”Leusveld 
Noordoost”(5.5) 

• Het geplande gebiedsatelier voor 
Hall (2.1) wordt omgezet naar 
een keukentafelgesprek.

• De geplande bijeenkomst voor 
gebiedsatelier IJsselcorridor (2.5) 
wordt voorlopig uitgesteld. Dat 

komt omdat er nog onvoldoende 
zicht is op de mogelijkheden voor 
grondverwerving.

Aanmelden
U bent van harte welkom om 
deel te nemen aan de hiervoor 
genoemde bijeenkomsten die 
telkens om 20.00 uur plaatsvin-
den in De Vroolijke Frans. Het is 
noodzakelijk dat u zich van te 
voren aanmeldt via www.
waardevolbrummen.nl. Hier vindt 
u ook meer informatie over de 
gebiedsateliers. Voor een gebieds-
atelier kunt u zich aanmelden tot 
een week voor aanvang van de 
bijeenkomst.

1 oktober: einde steunpakket
Het kabinet stopt met ingang van 1 oktober met de 
zogenoemde generieke steunmaatregelen die de afgelopen 
anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk 
door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat 
diverse regelingen vanaf die datum niet worden verlengd. 
Het gaat om de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale 
maatregelen. De beperkende coronamaatregelen zijn 
grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en 
de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou in het 
ogen van het kabinet het economisch herstel in de weg 
zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen 
blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullen-
de maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsver-
mogen van de economie. Meer informatie: www.rijksover-
heid.nl/corona.


