13 september 2019

Nieuwe Verordening Participatiewet in de maak
Een aantal verordeningen op het gebied
van participatie is niet meer actueel. Ze
zijn door het college van B&W ondergebracht in een nieuwe verzamelverordening. Het gaat om de Verordening
Participatiewet, de IOAZ en de IOAW.
Voordat eind dit jaar de gemeenteraad
deze verordening gaat bespreken en
vaststellen, stelt het college iedereen
tot en met 22 oktober in de gelegenheid een reactie te geven op de
concept-verordening. Ook de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is om
een reactie gevraagd. Op de website
www.brummen.nl is de concept-verordening te lezen.

Op dinsdagmiddag 17 september zijn het gemeentehuis in Brummen en het
Servicepunt in Eerbeek vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst.
In geval van calamiteiten zijn we bereikbaar via ons algemene nummer
0575-568 233. Natuurlijk kunt u wel terecht op onze website voor informatie
over de gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak te maken.

Bouwen aan vernieuwde Eerbeekse Enk
Vorige week donderdag werd in de
Eerbeekse Enk feestelijk aandacht
gegeven aan de bouw van 28 nieuwe
huurhuizen en 24 nieuwe koophuizen.
Praat mee over de nieuwe verzamelverordening Participatiewet 2020-2023

In 2015 verving de Participatiewet een
aantal andere wetten, zoals de Wet
werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en een deel van de
Wet Werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). In de
gemeente Brummen zijn toen ook de
lokale regels aangepast. Deze zijn nu
aan vernieuwing toe. Onder andere
vanwege wijzigingen in de wet. Maar
ook omdat er in de afgelopen periode
diverse veranderingen zijn geweest in
onze gemeente. Zo is de begeleiding
van werk sinds 2017 weer ondergebracht bij de gemeente Brummen en op
1 januari 2019 is daadwerkelijk gestart
met de uitvoeringsorganisatie WerkFit
Brummen. Daarnaast blijft de gemeente Brummen nauw samenwerken met
de gemeente Apeldoorn. Dit is
vastgelegd in een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. Deze samenwerking werkt beter als de uitvoeringspraktijk in beide gemeenten waar mogelijk

meer op elkaar wordt afgestemd. Dit
overigens zonder de Brummense
beleidsvrijheid en wensen tot maatwerk
los te laten.
In één verordening
Het college heeft bewust gekozen om
een aantal verordeningen onder te
brengen in één verzamelverordening.
Dit in navolging van de gemeente
Apeldoorn. Het gaat om de Participatiewet, IOAZ (inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), IOAW
(Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers) en de inkomensgrenzen
voor minimaregelingen. Zo’n verzamelverordening maakt het voor iedereen
makkelijker om regels en afspraken op
te zoeken, te lezen en te begrijpen. Dit
geldt voor professionals, partners en
inwoners.

Geef uw reactie
De concept-verordening is te vinden op
de website van de gemeente Brummen
(www.brummen.nl). Wilt u een reactie
geven? Dat kan schriftelijk tot en met
dinsdag 22 oktober 2019. Stuur deze
naar het college van B&W, postbus 5,
6970 AA Brummen. Doe dit met
vermelding van ‘inspraakreactie
verzamelverordening participatiewet’.
Ook heeft u de mogelijkheid een reactie
per e-mail in te sturen. Richt deze dan
aan Suzanne Jongbloed via het e-mailadres s.jongbloed@brummen.nl.
Alle reacties die het college ontvangt
worden bestudeerd en meegewogen in
het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de
gemeenteraad nog dit jaar een besluit
kan nemen over deze verzamelverordening. Dit met als doel dat de nieuwe
afspraken en werkwijzen vanaf 1 januari
2020 in gaan.

Zeven voorstellen raadsvergadering 19 september
In de maand september neemt de
gemeenteraad op twee momenten
besluiten. Zo werden er vorige week al
een aantal besluiten door de gemeenteraad genomen. Dit gebeurde direct
aansluitend aan de beide raadsfora. De
tweede besluitvormende raadsvergadering in deze septembermaand is
volgende week donderdag 19 september. Dan staan er nog zeven raadsvoorstellen op de agenda.
De raadsvergadering op 19 september
vindt plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis en is zoals gebruikelijk
openbaar. Aanvangstijdstip is 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
besluitvormende vergadering bij te
wonen. De vergaderstukken vindt u op
onze website, maar liggen ook ter
inzage bij de receptie in het gemeentehuis, het Servicepunt in Eerbeek en de
overheidsinformatiepunten in de beide
bibliotheekvestigingen.
Voorstellen
Eén van de onderwerpen op de agenda
van de raadsvergadering is het raadsvoorstel om een lening te verstrekken
aan energiecoöperatie BrummenEner-

Dinsdagmiddag 17 september gesloten

gie. Een tweede raadsvoorstel waarover
de raad nog wil debatteren voordat het
een besluit neemt, gaat over de
startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Ook buigt de raad
zich op 19 september over het voorstel
om energiecoaches in te gaan zetten.
Aan bod komt eveneens de gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan
Brummen voor zover het gaat om het
parkeerterrein Koppelenburg. En ook het

voorstel over de grondexploitaties voor
woningbouw voor de voormalige
schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school in Brummen staat op de
agenda. De raad buigt zich ook over een
voorstel om een financiële bijdrage
beschikbaar te stellen aan stichting
Dierenpark ‘t Goor als onderdeel van de
overdracht van de dierenweide. Het
zevende en laatste onderwerp op de
agenda is het voorstel voor een nieuwe
woonagenda voor de periode 2019-2023.

Raadsbesluiten
De gemeenteraad heeft unaniem de kaders vastgesteld voor de communicatie
van de gemeente. Hiermee beschikt de gemeente weer over een eigentijds
communicatiebeleid. Ook werden er twee verordeningen vastgesteld. De raad
stelde een verordening vast die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten
van kinderopvang als één van beide ouders op basis van sociaal medische
indicatie tijdelijk niet op de kinderen kan passen. De andere verordening die
unaniem werd aangenomen regelt de rechtspositie van raads- en commissieleden. Tot slot werd er goedkeuring gegeven aan het vergaderschema van de
raad voor het vergaderjaar 2020.
De gemeenteraad boog zich ook over twee moties, die nog voortvloeiden uit
de bespreking van de perspectiefnota in juni dit jaar. Over deze beide moties
staakten toen de stemmen. Over beide moties werd nu opnieuw gestemd en
een besluit genomen. Beide moties werden verworpen. Lees meer hierover in
het nieuwsbericht op onze website.

Initiatiefnemer Veluwonen had
burgemeester Van Hedel gevraagd mee
te helpen bij de officiële handeling. De
nieuwe woningen worden gebouwd
aan de Volmolenweg, Poelkampstraat,

Enkweg en de Kloosterstraat. De oude
huizen zijn inmiddels weg en de bouw
is al voor de zomer gestart. De eerste
huurhuizen zijn begin 2020 klaar. Na de
vaststelling van het bestemmingsplan
vorig jaar is Veluwonen hard aan de
slag gegaan met de verdere herontwikkeling van dit deel van de Eerbeekse
Enk. Lees meer over dit project in het
nieuwsbericht op onze website.

Vragen over werk en inkomen?
Kijk eens op www.samengoedvoorelkaar.nl

Eenvoudig in contact met Team voor Elkaar
Als inwoner kunt u makkelijk in contact
komen met het sociale wijkteam “Team
Voor Elkaar”. Dit kan tijdens de
inloopspreekuren in de beide grote
kernen Eerbeek en Brummen. Op
maandag- en woensdagochtend van
9 tot 12 uur in Plein Vijf in Brummen
en op dinsdag- en donderdagochtend
van 8.30 tot 12 uur in het Servicepunt
in Eerbeek.

beantwoorden
van vragen,
het verstrekken
van informatie
en advies en
het zorgen
voor de
toegang tot
ondersteuning
en zorg.

Bij de vaste inloopspreekuren in
Brummen en Eerbeek kan iedereen
terecht voor vragen of advies over
woningaanpassing en ondersteuning
om zelfstandig te kunnen blijven
wonen, schulden, mantelzorgondersteuning, jeugdzorg, vrijwilligerswerk,
respijtzorg, begeleid wonen, arbeids-
participatie, vervoer, dagbesteding,
ontmoeting, ouderenondersteuning en
inkomen.
Het Team Voor Elkaar is in onze
gemeente verantwoordelijk voor het

Bereikbaarheid
Team Voor Elkaar is op werkdagen voor
vragen en advies bereikbaar van 9.00
tot 12.00 uur via telefoonnummer
(0575) 568 568.
Ook kunt u mailen met
info@teamvoorelkaar.nl. Komt u liever
langs tijdens één van onze inloopspreekuren? Dat kan natuurlijk ook! Op
www.samengoedvoorelkaar.nl vindt u
meer informatie over de bereikbaarheid
van het sociale wijkteam Voor Elkaar.
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Publicaties
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het gebruiken
van het gastenverblijf als B&B, ‘t
Haagje 42, Eerbeek (11-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een carport, Hooimate 11,
Brummen (11-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan/chalet/
woonunit, Langedijk 1, Tonden
(11-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het restaureren van boerderij Reuversweerd,

De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl
Piepenbeltweg 5, Brummen (11-092019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 4 essen en 1 witte paardenkastanje, Rondweg N345 De Hoven,
Brummen I 1245 (11-09-2019)
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal op de
locatie Boerhaavelaan 26, Eerbeek
(11-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
overkapping op de locatie Gravenstraat 25, Brummen (11-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vernieuwen van
2 dakkapellen voor de locatie Kleine
Vosstraat 7, Brummen (11-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het verbouwen van
het restaurant en aanpassen van de
reclame op de locatie Kloosterstraat
1, Eerbeek (11-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een
dakkapel, Koppelenburgerweg 1,
Brummen (11-09-2019)
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het verplaatsen van de
uitrit op de locatie Oude Eerbeekseweg 1, Brummen (11-09-2019)

Afspraak voor een veilig Gelders buitengebied

Bestemmingsplan Eerbeek
Woensdagmiddag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepschriften die zijn ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan voor
Eerbeek. Het bestemmingsplan is op 15 maart 2018 door de gemeenteraad
vastgesteld. De hoorzittingen hierover vonden plaats tijdens twee zittingsdagen op 4 en 5 juni 2019. Meer informatie over de uitspraak van de Raad van
State leest u in een bericht op onze website.

Praat samen over alcohol en tabak
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Veel kinderen gaan voor het eerst
naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen
én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden en nieuwe verleidingen.
Zoals alcohol en tabak. Hoe gaat u het gesprek hierover aan met uw kind?
Alle ouders/verzorgers van een 12-jarig kind hebben hierover deze week een
brief ontvangen. Meer info via Team voor Elkaar, telefoonnummer:
0575-568 568 of via de website: https://samengoedvoorelkaar.nl.
Of neem contact op met Tactus Preventie via telefoonnummer:
088-3822887 of via E-mail: e.meijer@tactus.nl. Digitale informatie en tips
vindt u op nix18.nl, alcoholinfo.nl en rokeninfo.nl.

Winkeltijdenverordening 2019

Vorige week ondertekenden allerlei
partijen in het provinciehuis in Gelderland de ‘Agenda Veilig Buitengebied’.
Ook de gemeente Brummen is partner
bij dit actieplan. Politie, gemeenten,
provincie, terreinbeheerders en
grondeigenaren hebben afgesproken
meer informatie te verzamelen over
illegale activiteiten in het Gelderse
buitengebied. Een concreet voorbeeld
van goede samenwerking waarmee we
het buitengebied van onze provincie
beter in de gaten houden. En daarmee
veiliger maken.
En ander voorbeeld uit de Agenda Veilig
Buitengebied is het initiatief van de
provincie Gelderland om alle kosten die
gemeenten maken om gevonden
drugsafval op te ruimen, te subsidiëren.
Dit besluit is een gevolg van het nieuwe
coalitieakkoord van de provincie
Gelderland. Verantwoordelijke gedeputeerde Peter van ’t Hoog liet bij de
ondertekening hierover weten: “Ik ben
blij dat met deze maatregel de gewone
burger niet opdraait voor het gevaarlijke,
milieuvervuilende afval dat criminelen
achterlaten. Dat kan niet de bedoeling
zijn. Inwoners mogen weten dat we als
overheid zoveel mogelijk naast ze staan,
ook in dit soort situaties.”

Kort nieuws

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Winkeltijden
verordening Brummen 2019 vast te stellen. Dat geeft alle ondernemers de
mogelijkheid op zondag langer open te kunnen zijn, zodat klanten dan
tussen 8-21 uur kunnen winkelen. Nu is dat nog van 10-20 uur. De raad
neemt hierover naar verwachting in oktober een besluit. Na de wijziging
van de Winkeltijdenwet in 2013 hebben gemeenten een grotere bevoegdheid gekregen om met name zelf te voorzien in de koopzondagen. De
gemeente Brummen heeft destijds in goed overleg met onder andere de
ondernemers besloten tot een algemene vrijstelling voor de zondagen
vanaf 10.00 uur ‘s morgens en 20.00 ‘s avonds. Door de jaren heen is de
zondag inmiddels, qua koopgedrag, geworden tot de belangrijkste dag van
de week. Door het veranderende koopgedrag van mensen en de toe
nemende toeristen, is bij sommige winkels de behoefte ontstaan om
zondags langer open te mogen zijn. Deze behoefte wordt met name
gevoeld door de supermarktondernemers.
Veel partners waren aanwezig bij de ondertekening in het provinciehuis.

Zevenenzeventig betrokkenen
ondertekenden de Agenda Veilig
Buitengebied. Namens de gemeente
Brummen ondertekende burgemeester
Alex van Hedel met overtuiging het
document. “Met een verbeterde
samenwerking tussen de bestaande
organisaties moet de veiligheid in het
buitengebied gewaarborgd blijven.
Ook in onze gemeente hebben we
daar baat bij”, aldus de Brummense
burgervader.

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de website van
de VVV: www.vvvbrummen.nl/nl/evenementenkalender

Aanleg glasvezel buitengebied Veluwe Oost is begonnen
Glasvezel buitenaf is gestart met de
aanleg van het glasvezelnetwerk in het
buitengebied van Veluwe Oost. Dit zijn
de gemeentes Apeldoorn, Voorst en
Brummen. In Klarenbeek, op het
grondgebied van gemeente Apeldoorn,
ging de eerste schop in de grond.
Namens directie van Glasvezel buitenaf
gaf Michiel Admiraal samen met de
wethouders Wim Willems van gemeente Apeldoorn, Harjo Pinkster van
gemeente Voorst en Peter-Paul
Steinweg van gemeente Brummen het
startsein.
Gemeentes blij met komst glasvezel
De wethouders van de drie betrokken gemeentes die samen Veluwe
Oost vormen, zijn het unaniem eens:

“Juist in het buitengebied is de
digitale infrastructuur belangrijk,
want het schept mogelijkheden om
voorzieningen in de dorpen en het
buitengebied levensvatbaar te
houden. We hebben steeds vaker
computers en internetverbindingen
nodig, en het glasvezelnetwerk biedt
hierin de uitkomst. Moderne boeren
kunnen eigenlijk niet meer zonder
goede digitale verbindingen. Maar
ook voor ouderen is het een uitkomst. Ze kunnen skypen met de
kleinkinderen, maar het biedt ook
nieuwe mogelijkheden voor zorg op
afstand. We zijn dan ook ontzettend
blij met deze stap als onderdeel van
een toekomstbestendig buitengebied
voor alle bewoners.”

De eerste huishoudens kunnen naar
verwachting in de loop van het eerste
kwartaal van 2020 gebruik maken van
glasvezeldiensten. Rond de zomer van
2021 is het hele buitengebied van
Veluwe Oost van glasvezel voorzien.
Kijk voor meer info en de planning op
www.glasvezelbuitenaf.nl

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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur
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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.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

