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Ook op de fiets meedoen in onze samenleving 
WerkFit Brummen is in onze gemeente dé organisatie die mensen 
ondersteunt om weer actief deel te  nemen aan de samenleving. Het kan 
daarbij gaan om inwoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, 
maar ook bijvoorbeeld nieuwkomers. Met veel creativiteit worden deze 
inwoners bijgestaan door de medewerkers van WerkFit Brummen. Ook 
door te leren fietsen, als men dat nog niet kan danwel het lange tijd niet 
hebben gedaan. Met veel enthousiasme en vakkundige hulp van de lokale 
afdeling van VVN en de Fietsersbond Apeldoorn worden er mooie 
successen geboekt.

Iedere dinsdag zijn Johan Veen, Tom 
Meurs en Bert Middendorp te 
vinden bij het WerkFit Brummen-ge-
bouw op De Kollergang in Eerbeek. 
Daar leren ze stapsgewijs een aantal 
nieuwkomers de vaardigheden van 
het fietsen. “Een Nederlander groeit 
daarmee op, maar iemand die is 
opgegroeid in Afrika of het Midden 
Oosten heeft nog nooit op een fiets 
gezeten,” licht Tom Meurs van de 
fietsersbond toe. “Met behulp van 
een loopfiets leren we iemand eerst 
om balans te vinden op een fiets. 
Daarna gaan we oefenen om te 
fietsen op het plein, om vervolgens 
na enkele lessen daadwerkelijk op 
de fiets het echte verkeer in te 
gaan.”

Mobiel en onafhankelijk
Zuleyha Fokkens (consulent/
regisseur inburgering bij WerkFit 
Brummen) is erg blij met het 
fietsproject, dat sinds enkele 
maanden draait. “We vinden het 
belangrijk dat mensen meedoen in 
onze samenleving. Dat je kunt 
fietsen is niet alleen heel prettig 
maar ook heel belangrijk. Het zorgt 

ervoor dat je mobiel bent en het 
maakt je meteen ook minder 
afhankelijk van een ander, bijvoor-
beeld om naar je baan of vrijwilli-
gerswerk te gaan.” Het fietsproject 
is daarom een nieuw en waardevol 
middel dat de consulenten van 
WerkFit Brummen inzetten bij het 
plan van aanpak. Dit om iemand te 
ontwikkelen naar werk of juist te 
laten meedoen in onze samenleving.

Plezier
Het fietsproject bij WerkFit Brum-
men is ook een mooi voorbeeld van 
een van de activiteiten van ’WerkFit 
in Beweging”. Dit is een aanbod 
voor inwoners die een traject volgen 
of een dienstverband hebben bij 
WerkFit Brummen. “We willen 
inwoners letterlijk in beweging 
krijgen. Leren fietsen draagt daar 
echt aan bij,” vertelt Fokkens 
enthousiast. “En wat ik helemaal 
mooi vind is het plezier dat de 
deelnemers eraan beleven. En het 
zelfvertrouwen dat ze ermee 
opdoen”. Zo vertelt ze over Meryem 
uit Eerbeek. Deze jonge Turkse 
dame fietst tegenwoordig vrolijk en 

zelfverzekerd naar het vrijwilligers-
werk bij De Beekwal. “Ook dat is 
participatie. Dat maakt ons blij!” 

Draagvlak
Johan Veen van Veilig Verkeer 
Nederland is ook heel tevreden met 
de ondersteuning uit de samenle-
ving voor dit project. “Zo krijgen we 
alle medewerking van diverse lokale 
fietsenzaken, die ons fietsen te leen 
aanbieden om deze lessen te 
kunnen verzorgen”. Veen laat weten 
dat het fietsproject niet alleen bij 
WerkFit Brummen wordt uitgevoerd. 
“Nee, we doen dat op meer plekken 
en bij meerdere organisaties. Zo 
hebben we recent nog een groep 
ontheemden uit Oekraine de 
verkeersregels in Nederland 
uitgelegd.” 

Enthousiasme bij de deelnemers aan het fietsproject: Meryem, Noura, 
Amina, Hanaa.

Inloopbijeenkomst Loenenseweg 2 druk bezocht
Vorige week woensdagavond 7 september vond de inloopbijeenkomst 
plaats voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Loenenseweg 2’. Vele tiental-
len geïnteresseerden maakte gebruik van deze gelegenheid om zich over 
dit plan te laten informeren. Medewerkers van Draisma Bouw uit 
Apeldoorn en de gemeente Brummen waren aanwezig in Sportcafé De 
Bhoele in Eerbeek om uitleg te geven over het ontwerpbestemmingsplan 
en de bouwplannen. Makelaar Driessen uit Beekbergen was present voor 
vragen over de verkoop. 

De avond werd druk bezocht en de 
reacties waren over het algemeen 
zeer positief. Veel bezoekers hadden 
interesse in één van de 22 apparte-
menten en wilden zich hier vroegtij-
dig over laten informeren. Vooral de 
plattegronden van de te bouwen 
appartementen trokken de belang-
stelling. Over de verkoopprijzen kon 
Draisma Bouw op dit moment nog  

 
niets zeggen. Deze worden binnen-
kort bekend gemaakt.

Grote vraag naar appartementen
De grote meerderheid van de 
bezoekers was zeer positief over de 
plannen. Appartementen zijn gewild 
in Eerbeek. Ook gaven bezoekers 
aan dat het tijd is om de lege plek in 
het centrum op te vullen met een 

goed ogend gebouw. De hoge 
opkomst en vele potentiële kopers 
onderstrepen duidelijk de vraag 
naar appartementen. Opvallend is 
dat de vraag ook voornamelijk 
lokaal is: het overgrote deel van de 
geïnteresseerden komt uit Eerbeek 
en wil graag in Eerbeek blijven 
wonen. Meerdere bezoekers gaven 
aan al langer naar een appartement 
op zoek te zijn en het belangrijk te 
vinden dichtbij de voorzieningen 
van het centrum te wonen.

Meer informatie
Het ontwerpbestemmingsplan ligt 
nog tot 7 oktober ter inzage. Dit 
plan kunt u bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook 
kunt u het ontwerpbestemmings-
plan fysiek inzien in het gemeente-
huis in Brummen of bij het Eerbeek-
se Servicepunt. Op www.brummen.
nl/ruimtevooreerbeek leest u meer 
over dit plan, maar ook over andere 
initiatieven die spelen in het dorp 
Eerbeek. Vragen aan de gemeente 
kunt u stellen via ruimtevooreer-
beek@brummen.nl. 

Verkoopsite
Voor de verkoop van de appartemen-
ten heeft Draisma Bouw een speciale 
website gelanceerd www.erbeke.nl. 
Vragen aan Draisma kunt u stellen via 
mailadres eerbeek@draisma.nl.

Meldpunt over geldzorgen
De gemeente wil graag op korte termijn zicht krijgen op de financiële 
problemen bij inwoners door de hoge inflatie en stijgende kosten voor 
onder andere energie. De gemeenteraad heeft op 1 september via een 
motie het college opgeroepen om dit snel in beeld te brengen. En op basis 
van de verkregen inzichten een voorstel te doen voor eventuele maatrege-
len om gezinnen te ondersteunen. 

Het college is voortvarend met deze 
opdracht aan de gang gegaan. 
Besloten is op zeer korte termijn aan 
te sluiten bij de Nederlandse 
Schuldhulp Route (NSR). Dit voor de 
duur van twee jaar. De NSR beschikt 
over mogelijkheden (waaronder een 
laagdrempelig meldpunt) om de 
financiële hulpvraag (geldzorgen) 
van inwoners en ondernemers in 
beeld te brengen. Dit meldpunt 
wordt voorbereid en is naar 

verwachting op 1 oktober actief. 
Zodra het meldpunt actief is 
informeren we iedereen hierover. 
Ook wordt de gemeenteraad dan 
bijgepraat over de eerste verkregen 
inzichten. Dit alles met als doel 
inwoners en ondernemers met 
geldzorgen eerder te bereiken en 
passende hulpverlening aan te 
bieden. Dit, gericht op financiële 
zelfredzaamheid en/of een duurza-
me schuldenvrije toekomst.

Geen verspilling, geen vervuiling: Doe mee!
Van 12 tot en met 18 september is het de Verspillingsvrije week. Met 
miljoenen Nederlanders gaan we de uitdaging aan om zo min mogelijk 
eten te verspillen. Ook onze gemeente doet mee!
 
Waarom is verspillingsvrij belangrijk?
Verbouwen, verwerken, vervoeren, koelen en opwarmen. We stoppen veel 
energie in ons eten. Energie die de aarde opwarmt. Des te belangrijker dat 
we zo min mogelijk eten verspillen. Bijvoorbeeld door restjes op te eten! 

Nederlanders zijn steeds bewuster bezig om minder voedsel te verspillen. 
Maar er is nog veel winst te halen! Zes slimme verspillingsvrije tips:
• Check uw voorraad. Wat moet eerst op? 
• Maak een planning en een boodschappenlijstje.
• Kijk, ruik en proef. Gebruik je zintuigen bij de THT-datum
• Eet of vries in voor de ‘Te gebruiken tot’-datum
• Zet uw koelkast op 4 graden Celsius. Dat is de ideale koelkasttemperatuur
• Kook op maat. Zo voorkomt u dat u eten verspilt. Gebruik een maatbe-

ker of weegschaal.

Toch iets weggooien? Doe het in de groene bak!
Mocht u toch iets moeten weggooien, 
bijvoorbeeld omdat iets bedorven is, 
doe het dan in de container voor gft, 
de groene bak. Zit daar nog verpak-
king omheen? Doe de verpakking dan 
in de container voor pmd, de oranje 
bak (of zak). Probeer het gft en pmd 
zo zuiver mogelijk te houden, dus niet 
te vervuilen met afval dat er niet in 
hoort. Impressie van het bouwplan Loenenseweg 2.
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Omgevingsvergunning
- Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het realiseren van een 
aanbouw aan de achterzijde van 
de woning op de locatie Lichten-
beltweg 3 Leuvenheim

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 1 
kastanjeboom en 2 populieren, 
Coldenhovenseweg 12 en 38 in 
Eerbeek

- Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de 
woning, Baron van Sytzamastraat 
52, Brummen.

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
2 laagse aanbouw aan de 
achtergevel op de locatie Swee-
linckstraat 7 in Eerbeek

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het verbreden van de 
uitbouw van de woningen 
gelegen op locatie Papiermolen 97 
en 107 in Eerbeek

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel en een constructieve 
wijziging op de eerste verdieping 
op de locatie Baron van Sytza-
mastraat 52 Brummen

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding en overkapping op 
de locatie C.J. van Doornstraat 9 
in Hall

- Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfgoedkunstwerk op de locatie 
nabij de Baankstraat en kruising 
met de nieuwe rondweg in 
Brummen

- Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, , Harder-
wijkerweg 7A, Eerbeek

- Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een stenen berging, 
Papiermolen 31, Eerbeek

- Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 

plaatsen van een schutting en 
overkapping, C.J. van Doornstraat 
9, Hall

- Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Zutphensestraat 50A, Brummen

- Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een dakopbouw, 
Derickxkamp 36, Eerbeek

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de oprit, G.K. van 
Hogendorpstraat 62 in Brummen

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van twee padelbanen, 
Harderwijkerweg 7A in Eerbeek

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuurtje, 
Voorsterweg 162 in Tonden

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het starten 
van een Bed & Breakfast, Buurt-

weg 38 in Brummen
- Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, de 
aanbouw van een stenen berging, 
Papiermolen 72 in Eerbeek

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Grolweg 1 in Hall

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Voorsterweg 86 in Brummen

- Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen, Juliana van 
Stolberglaan 3 in Eerbeek

- Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
eiken, Karel van Gelreweg 20, 
Eerbeek

- Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitweg, Papiermolen 31, 
Eerbeek

- Buiten behandeling gestelde 

aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van een 
inrit, Derickxkamp 30 in Eerbeek

- Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 22 grondgebonden 
woningen, Elzenbos, bouwnum-
mer 10 t/m 17, 45 t/m 50 en 57 
t/m 64, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevings- 
document
- Ontwerpbestemmingsplan 

“Reparatieplan Weg door de Plas”
- Ontwerpbestemmingsplan “De 

Kwekerij, Laag-Loeren (Eerbeek-
seweg 14)

Evenementenvergunning
- Verleende evenementenvergun-

ning, Dorpsstraat 11 Hall
- Verleende evenementenvergun-

ning, Slatweg 6 Hall
- Verleende evenementenvergun-

ning, Dr. Gunningstraat 27 
Eerbeek.

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Kort nieuws

Raad besloot
Gisteravond vond een korte besluitvormende raadsvergadering plaats. 
Op onze website brummen.nl kunt u lezen welke besluiten de gemeen-
teraad heeft genomen. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het 
audioverslag van de vergadering te vinden op de pagina van de gemeen-
teraad op brummen.nl.

Lange Termijn Agenda
Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergaderta-
fel van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda 
(LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. 
Deze is te vinden op brummen.nl/gemeenteraad.

Bos-, natuur-, en waterbestemmingen
B&W stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Bos-, 
natuur- en waterbestemmingen ongewijzigd vast te stellen. Dit plan 
zorgt ervoor dat er meer mogelijk is wat betreft natuurontwikkeling in 
het buitengebied. Het is de verwachting dat de raad in oktober hierover 
een besluit neemt.

Marktplein/Arnhemsestraat
B&W hebben ingestemd met het initiatief om 7 appartementen en een 
winkel te maken op locatie hoek Marktplein/Arnhemsestraat. Er komt 
een winkelruimte van 100m2 op de begane grond. Verder is er ruimte 
voor 7 appartementen. 

Denk mee over nieuw Klompenpad 
Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meeden-
ken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van 
Cortenoever en Voorstonden? Kom dan naar de startavond op dinsdag 27 
september. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente 
Brummen willen samen met bewoners en partijen in het gebied een 
wandelroute realiseren, die het landschap en de cultuurhistorie van het 
gebied beleefbaar maken. De avond begint om 19.30 uur in De Reuvers-
hoeve in Brummen. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. 

In Gelderland en Utrecht zijn 141 
Klompenpaden ontwikkeld door 
SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. 
Een Klompenpad is een cultuurhisto-
risch wandelpad door natuurgebie-
den, over landgoederen en waar 
mogelijk door het boerenland. Bij 
voorkeur door weilanden en langs 
akkers zodat de wandelaar ook dit 
landschap optimaal kan beleven. 
Met het zichtbaar maken en 
herstellen van oude paden wordt 
een deel van de identiteit van het 
historische landschap hersteld. Deze 
combinatie van natuur en cultuur-
historie is niet alleen interessant voor 
recreanten maar ook voor bewoners 

die op deze manier een stukje 
geschiedenis van hun eigen 
omgeving ontdekken. Klompenpa-
den vergroten de toegankelijkheid 
van het platteland en zijn daarmee 
een stimulans aan de lokale 
economie. 

Het Klompenpad bij Cortenoever en 
Voorstonden wordt een nieuw 
Klompenpad in de gemeente 
Brummen. Dit naast het bestaande 
Leuvenschepad, het Eertbeeckse 
Beekpad en het nog in ontwikkeling 
zijnde Klompenpad Oortveldpad in 
Empe/Tonde.
Startavond

Respectvolle herdenking postkantoordrama
Gisterochtend was het even heel stil 
bij de Zutphensestraat, ter hoogte 
van het ‘Oude Postkantoor’. Er vond 
een herdenkingsbijeenkomst plaats 
waarbij stil gestaan werd bij het 
tragische incident op 23 september 
1944. Nabij dit toenmalige Brum-
mense postkantoor werden zes 
Engelse parachutisten doodgescho-
ten. Burgemeester Alex van Hedel 
werd bij deze herdenking vergezeld 
door de heer Fred de Graaf. Deze 
oud-burgemeester van Apeldoorn is 
voorzitter van Stichting Airbor-
ne-herdenkingen. Deze stichting 
organiseert jaarlijks een groot aantal 
herdenkingen in onze provincie. De 
herdenking van het postkan-

toor-drama gaat hiervan onderdeel 
uitmaken. Meer informatie hierover 

is te vinden op de website www.
airborne-herdenkingen.nl. 

     Op weg naar de 

Begroting 2023 

Op de startavond wordt het project 
toegelicht. Alle aanwezigen krijgen 
hier de gelegenheid hun eerste 
ideeën en kennis over oude 
wandelpaden, cultuurhistorisch inte-
ressante objecten en ideeën voor de 
route aan te dragen. Alle input van 
de avond wordt verzameld op een 
centrale kaart. Het Klompenpad 
krijgt een naam die verwijst naar 
een element in het landschap waar 
doorheen wordt gewandeld, zoals 
een historische boerderij, veldnaam 
of buurtschap. Een werkgroep 
(waarvoor men zich ook op deze 
avond kan aanmelden) bestaande 
uit bewoners, ondernemers en 
betrokken partijen, gaat vervolgens 
aan de slag met de realisatie van het 
Klompenpad. 

Het Klompenpad wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeen-
te Brummen en de provincie Gelder-
land. Voor vragen over deze avond 
kunt u terecht bij Dagmar Kroezen, 
projectleider SLG, tel 06-22504446.



16 september 2022

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)

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

Colofon

Begroting 2023 met ruimte voor nieuw beleid 
Wethouder Financiën Steven van de Graaf is verheugd namens burge-
meester en wethouders een robuuste conceptbegroting te kunnen 
presenteren. “De begroting 2023-2026 laat zien dat onze financiële 
reserves toenemen, maar dat er ook volop ruimte is voor nieuw beleid”. 
De begroting is voor iedereen te lezen op de gemeentelijke website.

De opgestelde begroting draagt 
volgens Van de Graaf bij aan de 
wens van zowel raad als college om 
de financiële situatie van de 
gemeente Brummen robuuster te 
maken. “Er zijn in de afgelopen 
bestuursperiode flinke stappen gezet 
om de begroting structureel gezond 
te maken. Het nieuw aangetreden 
bestuur heeft de taak om deze 
ingezette lijn door te trekken,” aldus 
de wethouder. Hij constateert met 
genoegen dat dit ook daadwerkelijk 
gebeurt. “De gemeentelijke 
financiën zijn op orde. We slagen er 
in om onze algemene reserve verder 
aan te vullen. Maar er is ook ruimte 
om te investeren in een aantal 
belangrijke inhoudelijke beleidster-
reinen.”  

Beperking van lastenstijging
Volgens Van de Graaf heeft de 
gemeente Brummen grip op de 
gemeentelijke financiën. “Wij 

presenteren een solide begroting. 
Het weerstandsvermogen wordt 
verder versterkt en op een goed 
niveau gebracht. Bovendien is in de 
begroting rekening gehouden met 
een hoger inflatieniveau en hogere 
energielasten. Daarnaast willen we 
de eerder geplande verhoging van 
de OZB-inkomsten van € 100.000 
met een jaar uitstellen. De lastenstij-
ging blijft daardoor (ondanks de 
hoge inflatie waar we nu mee 
worden geconfronteerd) beperkt.” 

Investeren in nieuw beleid
Met tevredenheid constateert de 
wethouder Financiën dat met deze 
begroting een goede start wordt 
gemaakt met de uitvoering van het 
in juni gepresenteerde coalitieak-
koord ‘Vertrouwen, Verbinden, 
Versterken’. Van de Graaf: “We 
willen heel graag extra inspanningen 
doen op het gebied van klimaat en 
duurzaamheid, maar ook voldoende 

budget beschikbaar stellen voor de 
ontwikkelingen in Eerbeek. Maar 
ook het openbaar groen en de 
ondersteuning van ondernemers 
geven we een impuls. En er komt 
extra geld beschikbaar voor 
versterking van het toerisme en voor 
schuldhulpverlening.” 

Andere onderwerpen waarin 
geïnvesteerd wordt zijn wonen, 
onderwijs en het sociaal domein. 
Het gemeentebestuur gaat ook 
verder met het versterken van de 
bestuurskracht. “Wij moeten immers 
ook in tijden van inflatie, onzeker-
heid en toenemende tegenstellingen 
vastberaden de ingezette koers 
blijven volgen.”

Tekort in 2026
Tegenvaller is de forse korting van 
het rijk op de algemene uitkering 
vanaf 2026, onder meer als gevolg 
van de herverdeling van het 
gemeentefonds. “We zijn als 
gemeente voor een groot deel van 
onze inkomsten afhankelijk van deze 
rijksuitkering. Deze loopt terug in 
2026, zonder dat het rijk duidelijk-
heid geeft hoe gemeenten hiermee 
om kunnen gaan.” Volgens Van de 
Graaf past dit niet in een goede 
financiële verhouding tussen 
rijksoverheid en gemeenten. “Heel 
veel gemeenten in Nederland lopen 
hier nu tegenaan. Als signaal naar 
provincie en rijk hebben wij daarom 
in onze begroting voor het jaar 2026 
bewust een tekort opgenomen. We 
gaan er vanuit dat in het komende 
jaar meer duidelijkheid komt en we 
bij de volgende begroting voor dit 
jaar passende voorstellen kunnen 
doen.” 

Gemeenteraad aan zet

Wethouder Van de Graaf overhan-
digde het eerste exemplaar van de 
conceptbegroting symbolisch aan 
het raadslid Luuk Tuiten, de nestor 
van de gemeenteraad. Tijdens de 
Begrotingsraad van 20 oktober 
gaan de raadsleden het document 
uitgebreid bespreken en vervol-
gens vaststellen. Voor het zover is, 
krijgt iedereen nog volop gelegen-
heid kennis te nemen van de 
voorstellen die het college in de 
begroting heeft opgenomen. En is 

er gelegenheid om hierover in 
gesprek te gaan met de zes fracties 
in de raad. Bijvoorbeeld tijdens het 
openbare begrotingsforum van 
donderdagavond 6 oktober. Op 
een speciale pagina op de 
gemeentelijke website is informatie 
te vinden over de conceptbegro-
ting en de wijze waarop het 
politieke debat, inbreng vanuit de 
samenleving en de besluitvorming 
gaat plaatsvinden. Kijk hiervoor op 
brummen.nl/begroting.

Inkomsten en uitgaven
Een begroting is eenvoudig gezegd een overzicht van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht 
voor het komende jaar. De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. Met de 
begroting kan de raad aangeven aan welke taken en zaken de gemeente geld uitgeeft. Voor het jaar 2023 
gaat het in totaal om 59,4 miljoen euro. Het grootste deel is afkomstig van de rijksoverheid. Namelijk een 
bedrag van 37,7 miljoen euro. En dus 64 procent van de gemeentelijke inkomsten. De overige 36 procent is 
afkomstig uit lokale heffingen en andere inkomsten (21,7 miljoen euro). 

De belangrijkste lokale heffingen zijn (met tussen 
haakjes de verwachte inkomsten in 2023) 
- Onroerende zaakbelasting (€ 6.228.000)
- Rioolheffing (€ 2.867.000)
- Afvalstoffenheffing (€ 1.709.000)
- Toeristenbelasting (€ 1.004.000)

In het gemeentelijk huishoudboekje, zoals een 
begroting ook wel eens wordt genoemd, kun je vinden 
aan welke doelen het geld besteed wordt. Het gaat 
om een voorstel van het college, want het is de 

gemeenteraad die uiteindelijk de begroting vast stelt. 
Het gaat om een grote hoeveelheid aan taken. Maar 
deze vallen uiteindelijk allemaal onder vier hoofpro-
gramma’s. Aan alles wat te maken heeft met de sociale 
leefomgeving gaat het grootste deel van het geld naar 
toe, namelijk ruim 31 miljoen euro. De fysieke 
leefomgeving kan op basis van de conceptbegroting 
rekenen op ruim 13 miljoen euro. Naar bedrijfsvoering 
en allerlei financiele zaken gaat afgerond 9,8 miljoen 
en naar alle taken en verantwoordelijkheden op het 
gebied van bestuur en veiligheid gaat 5 miljoen. 

Wat gaat u in 2023 betalen? 
Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan hoe het staat met de 
lokale heffingen. De berekening gaat uit van een (fictief) gezin van 4 
personen met een waterverbruik van 150 m3. Ze zetten 8 keer per jaar de 
groene container (140 liter) aan de weg en laten 7 keer de grijze container 
(ook 140 liter) legen. De OZB-waarde van de woning is € 312.000. In 
2023 betaalt dit gezin de volgende heffingen:

- Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik incl. vastrecht  € 377
- OZB-aanslag eigenaren gedeelte € 393
- Afvalstoffenheffing: vast recht incl. gemiddeld aantal ledigingen  € 174 +
Totale aanslag € 944

Voor 2023 zijn de voorgestelde lokale heffingen voor een gemiddeld gezin 
4,3% hoger dan afgelopen jaar. Dat is dus minder dan de inflatie.


