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Gemeentewerf Eerbeek maakt plaats voor woningbouw
Voor bijna elke Eerbekenaar een
bekende plek, de gemeentewerf
aan de Ringlaan in Eerbeek. Vanaf
begin jaren zeventig is deze plek
als volwaardige gemeentewerf in
gebruik geweest. Het officiële
gebruik van de werf is al enkele
jaren geleden beëindigd. Alleen de
zoutloods was nog in gebruik.
Met het in gebruik nemen van een
nieuwe zoutloods op de Kollergang
in Eerbeek is ook dit gebruik
opgeheven.
Vorige week donderdag nam
wethouder Pouwel Inberg, onder
andere verantwoordelijk voor de
openbare ruimte in onze gemeente,
een kijkje bij de daadwerkelijke
sloop van de panden. “Het is een
bijzonder moment, want menig
Eerbekenaar is hier geweest om
afval weg te brengen of een
kerstboom achter te laten,” laat
Inberg weten. “Nu de panden en
opstallen tegen de grond gaan,
komt er definitief een einde aan de
gemeentewerf in Eerbeek. Naast de

Donderdag 17 september kwam de raad bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda stonden twee inhoudelijke punten.
Raadsleden gaven hun wensen en bedenkingen over de conceptversie
van de Regionale Energie Strategie en namen een besluit over het
beeldkwaliteitsplan voor Lombok Zuid Fase 2. Verder bracht Lokaal
Belang een motie vreemd aan de orde van de dag in om de faciliteiten
voor afgesplitste raadsleden in de toekomst te beperken. Waar beide
agendapunten unaniem zijn aangenomen, vond Lokaal Belang geen
steun bij de overige fracties voor haar motie. Hierdoor is de motie
niet ter stemming gebracht.

zoutloos in het pand aan de
Kollergang zijn alle gemeentelijke
buitendienstfaciliteiten ondergebracht op de gemeentewerf aan de
Oude Eerbeekseweg in Brummen.”

projectontwikkelaar Roosdom
Tijhuis. Daarnaast biedt het terrein
ook ruimte aan de toegangs- en
ontsluitingsweg voor fase 2 van de
wijk Lombok Zuid.

Woningbouw
Het terrein van de voormalige
Eerbeekse gemeentewerf maakt
onderdeel uit van de uitbreidingswijk Lombok Zuid. Op deze locatie
worden woningen gebouwd door

De sloopwerkzaamheden worden
uitgevoerd door het bedrijf Lagemaat uit Heerde. In juli van dit jaar
is dit bedrijf, als voorbereiding op de
sloop, gestart met asbestsanering
van de panden op de werf.

Forum op 1 oktober: 4 voorstellen
Volgende week donderdag 1 oktober vindt een gecombineerd raadsforum
plaats. Deze vergadering kan gezien worden als voorbereiding op de
besluitvormende raadsvergadering van 15 oktober. In totaal staan er
ditmaal 4 inhoudelijke onderwerpen op de agenda van het forum.
Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus,
komt de gemeenteraad ook op 1 oktober ‘digitaal’ bijeen. Het raadsforum
is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad en het
televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.
Tijdens een raadsforum worden er
géén besluiten genomen. Naast de
mogelijkheid voor inwoners om een
onderwerp te bespreken dat niet op
de agenda staat, verstrekken
portefeuillehouders eventueel ook
informatie over actuele onderwerpen. De algemene vragen die
raadsleden kunnen stellen én de
mogelijkheid om een vraag te stellen
door raadsleden over de lijst met
ingekomen stukken, is vanwege het
digitale vergaderen nu aan het eind
van de vergadering gepland.
Raadsvoorstellen
Van de 4 voorstellen op de agenda
van het forum gaat het in 2

gevallen om concrete bestemmings-plannen. Namelijk voor het
perceel Pongeweg 4 en 6 in Hall en
voor de woningbouwontwikkeling
in hetzelfde dorp. Een derde
voorstel heeft ook te maken met
het toekennen van bestemmingen,
namelijk een zogenoemd paraplubestemmingsplan archeologie. Met
dit plan zorgt de gemeente er voor
dat de bescherming van archeologische waarden in alle bestemmingsplannen goed geregeld is.
Tot slot komt ook het controleprotocol voor de accountantscontrole
op de gemeentelijke jaarrekening
voor 2020 aan bod.

Meepraten? Dat kan!
In overleg met de raadsgriffier kunt
u schriftelijk of mondeling uw
mening of inspraakreactie geven. 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
uiterlijk 9 juni 2020 contact op met
de griffie. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt
daarbij uw telefoonnummer, zodat
de raadsgriffier met u kan overleggen. Een mondelinge’ inspraakreactie in het gemeentehuis (via een
digitale verbinding) behoort tot de
mogelijkheden. Bij een schriftelijke
inbreng wordt uw inbreng zo
spoedig mogelijk doorgestuurd naar
de 19 raadsleden. Ook wordt uw
bijdrage (met uw instemming en
eventueel anoniem) geplaatst bij de
vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele vragen over
deze werkwijze kunt u uiteraard
bellen met de raadsgriffier.

Wandeling Cortenoever op 7 oktober (Coronaproof)
Na het uitstellen van de lentewandeling in verband met Corona, organiseert
het projectteam Cortenoever op woensdagmiddag 7 oktober een Coronaproof-wandeling in het projectgebied Cortenoever. De wandeling is van
14.00 tot 16.00 uur en start bij Boerderijcamping de Hank.
Tijdens de wandeling vertelt Rijkswaterstaat over het definitieve ontwerp
voor de natuurontwikkeling in
Cortenoever. Rijkswaterstaat wil onder
meer extra bos aanplanten en de
geulen uitdiepen. Dit zal op den duur

Lokaal eigendom en betrokken
samenleving belangrijk voor RES

bijdragen aan verbetering van de
waterkwaliteit en een toename van
soorten planten en dieren in het
gebied. Aan het eind van de wandeling
staat bij Boerderijcamping de Hank een
kopje koffie of thee voor u klaar.

Datum en tijdstip: woensdagmiddag
7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Start en eindpunt: Boerderijcamping
de Hank, Piepenbeltweg 27,
6971 JH Brummen / Cortenoever.
Er kunnen maximaal 30 personen
meedoen. Rijkswaterstaat splitst de
groep op in 2 groepen van maximaal
15 personen zodat we onderweg
voldoende afstand kunnen houden.
Wilt u er bij zijn, dan ontvangt
Rijkswaterstaat graag uw aanmelding, voorzien van uw naam
en telefoonnummer, op
Cortenoever@rws.nl.

Een van de conclusies was dat mede door de coronamaatregelen de
betrokkenheid van inwoners bij het proces in de knel kwam. Maar dat
het ook niet altijd is gelukt om de betekenis van de Regionale Energie
Strategie bij de inwoners goed voor het voetlicht te brengen. Bij het
verdere traject is de betrokkenheid en participatie van inwoners en
partijen zoals BrummenEnergie heel belangrijk en moet in de communicatie heel expliciet worden aangegeven wat de betekenis ervan is. Een
van de zaken om dit draagvlak te creëren is lokaal eigendom. Dit wil de
raad duidelijker terugzien. Ook is de wens genoemd om al meer vooruit
te kijken naar toekomstige mogelijkheden zoals waterstof en thorium.
Dit zonder in de tussentijd stil te blijven staan.
Afsplitsingen ontmoedigen
Met name in de afgelopen periode is steeds vaker voorgekomen dat
raadsleden zich afsplitsen van de fractie waarin ze zijn gekozen. Om dit
te ontmoedigen diende Lokaal Belang een motie vreemd aan de orde
van de dag in waarmee het de mogelijkheden wil onderzoeken om
faciliteiten voor afgesplitste raadsleden in de toekomst te beperken.
Door het gebrek aan steun is deze motie niet ter stemming gebracht.
De overige partijen vinden het goed om hierover het gesprek aan te
gaan met elkaar, maar achten de gevolgen van deze motie te verstrekkend. Tevens wordt benoemd dat het niet wenselijk is om dit midden in
een lopende raadsperiode door te voeren.

Senioren en veiligheid: Nepmails
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is er een
speciale campagne gestart over veiligheid voor senioren. Zij krijgen
concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat
ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het
oplichters niet te makkelijk’ wordt 4 weken lang aandacht besteed aan
verschillende vormen van criminaliteit. In deze laatste campagneweek
staat phishing centraal.
Hoe vaak we er al niet voor
gewaarschuwd zijn, ze komen nog
steeds voor: nepmailtjes. Bij zogeheten phisihing wordt u bijvoorbeeld
via een e-mail gevraagd om te
klikken om in te loggen. Die link
kan bijvoorbeeld leiden naar een
valse website van een bank, waarin
u gevraagd wordt om uw gegevens
in te vullen. Op deze manier
proberen internetcriminelen
toegang te krijgen tot uw computer
of persoonlijke gegevens. Met die
gegevens kunnen internetcriminelen
u vervolgens veel geld afhandig
maken.
Phishing is geliefd bij veel oplichters,
maar met de juiste tips & tricks kunt
u voorkomen dat u hier slachtoffer
van wordt.
Enkele tips:
• Eerst checken, dan klikken. Klik
niet zomaar op een link.
• Vraag rechtstreeks bij de instantie
van wie het verzoek lijkt te
komen of het verzoek daadwerkelijk van hen afkomstig is.
• Gaat het om geld? Gaat het om
belangrijke gegevens? Is er haast
bij? Let op!

Slachtoffer? Kom in actie!
Criminelen die via phishing u geld
afhandig willen maken zijn
geraffineerd. Brieven en logo’s zijn
vaak niet van echt te onderscheiden. Wees dus alert. Bent u toch
slachtoffer geworden van phishing,
neem dan onmiddellijk contact op
met uw bank. Zij kunnen uw
rekening blokkeren. Doe altijd
aangifte (ook bij een poging) op de
website van de politie. Bewaar de
mail eventueel in een apart mapje
in uw mailbox. Meer informatie en
tips vindt u op de website
maakhetzeniettemakkelijk.nl.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een woning, Voorstondensestraat 14 in Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 8 woningen type Groenzicht,
Lombok Zuid, Hall C 3848
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de herinrichting van het terrein voor natuur met
extensieve begrazing, Zutphensestraat 388 (percelen Brummen I
1598, 1597, 1117, 2031)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een garage, Waterrad 2 in Eerbeek
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van 20 zonnepanelen in de wei, ’t Zaaibroek 3 in Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een commerciële ruimte met
appartementen, hoek Stuijvenburchstraat – Illinckstraat in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 4 woningen, Stationsweg (14,
16, 18) in Brummen perceel
Brummen A 5970
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een nokverhoging op de
achtergevel van een woning,
Nobelstraat 46 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 6 larixen, Charlotte van
Bourbonlaan 4 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verwijderen van een muur ten behoeve van
een open keuken, Prins Bernhardlaan
22 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een hekwerk ter ondersteuning
van heidematten met hederahaag,
Papiermolen 79 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanleggen van een paardentuin voor
coaching met behulp van paarden,
Smeestraat 35 in Eerbeek (percelen
Brummen M 54, 55, 271)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het renoveren
van de gevel (voegwerk), Burgemeester de Wijslaan 16 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, wijziging
eerder verleende vergunning voor het
bouwen van een dubbele schuurwoning, Vosstraat 20B in Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verbouwen van de woonboerderij,
Loenenseweg 129 in Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure), het
actualiseren van de voorschriften
voor de RWZI, Holthuizerweg 14a te
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van de
molenromp, Empermolen 5 in Empe
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuilhut,
Eerbeekseweg 6 in Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van
handelsreclame, Marktplein 13 in
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanpassen van de
gevels en het dak, Stuijvenburchstraat
143 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbouwen van de
woning, H.A. Lorentzstraat 10 in
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van erkers en
of dakkapellen op de kavels 11, 14,
15 en 17, Weverweg 26, 30, 32 en
38 in Eerbeek
• Sloopmelding, het saneren van de
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asbesthoudende golfplaten uit een
kapschuur, Zutphensestraat 193,
6971 JS Brummen
Sloopmelding, het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen
uit een woning, Wagnerstraat 29,
6961 CE Eerbeek
Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit een
berging, Wedinkerf 48, 6961 MV
Eerbeek
Sloopmelding, het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen
uit twee schuren en de totaalsloop
van één van deze schuren, Hallsedijk
55, 7399 RP Empe
Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende golfplaten en restanten golfplaten van een schuur,
Dorpsstraat 36a, 6964 AB Hall
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de
woning, Hallseweg 5 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een “bed
and breakfast” in een Bijgebouw,
Professor Weberlaan 4 in Eerbeek
Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften, Coldenhovenseweg 122
Eerbeek
Beëindiging behandeling aanvraag
omgevingsvergunning in verband
met vergunningvrij, het kappen van 2
fijnsparren, Zutphensestraat 150 in
Brummen
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een equi
habitat, Smeestraat 35 in Eerbeek

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Giermanstraat” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder Wethouder Giermanstraat ong. gemeente Brummen
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Eerbeek” gemeente Brummen
Overige overheidsinformatie
• Verordening werkgeverscommissie

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.

Zwerfvuil pakken we samen op!
Zo luidt de titel van een pakkende flyer die vrijwilligers van BZZV
(Brummen Zonder Zwerf Vuil) afgelopen zaterdag aan het winkelende
publiek in Brummen uitreikte. Zij deden dit omdat het die dag World
Cleanup Day was. Eerder die week overhandigden Paulijn Snijders en
Marga Brummelman het eerste exemplaar al aan wethouder Cathy Sjerps.
Zij is binnen het college verantwoordelijk voor het onderwerp
afval. Sjerps liet weten goed op de
hoogte te zijn van de activiteiten
van de Brummense club enthousias-

te zwefvuilrapers. “Samen zorgen
we er voor dat onze leefomgeving
schoon en veilig is”, aldus de
wethouder. Lees de rest van dit
artikel op www.brummen.nl.

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

Jongeren gezocht
Ben jij tussen de 16 en 26 jaar en wil je graag echt meepraten over
klimaatverandering? Meld je dan snel aan voor de ‘We Energy Game’
van Cleantech Regio! Zet woensdagavond 7 oktober alvast in je
agenda. Het spel begint om 19.30 en duurt 1.5 uur. Opgeven kan via
cleantechregio.nl/res/nieuws/speel-mee-en-resq-your-future.

Principeverzoek Kampweg 31 Brummen
Met de samenvoeging van Woningstichting Brummen en Sprengenland
Wonen is woningstichting Veluwonen ontstaan. Hierdoor is de kantoorvestiging van Woningstichting Brummen aan de Kampweg 31 in
Brummen opgeheven. Initiatiefnemers zijn voornemens het bestaande
kantoorgebouw te transformeren naar vier huurappartementen van
70-80m². Hiervan worden twee appartementen gerealiseerd op de
begane grond en twee op de verdieping. Het bijgebouw wordt
omgezet naar één koopwoning. Het college heeft deze week besloten
om in principe mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging.

Praat mee over PlusOV
Reist u op afroep met PlusOV? Bijvoorbeeld om een avondje te kaarten of
om bij iemand op bezoek te gaan? Uw mening en ideeën over deze
manier van reizen vinden wij erg belangrijk. Daarom zoeken wij 2
inwoners die 4 keer per jaar willen meedoen aan het reizigerspanel van
PlusOV. Het gaat hier overigens niet om reizigers in het leerlingenvervoer,
dagbestedingsvervoer of jeugdwetvervoer. Als lid van het reizigerspanel
heeft u direct invloed op de kwaliteit van PlusOV. Wilt u meedoen? Meld
u dan nu aan! Aanmelden kan tot 15 oktober 2020
Het reizigerspanel bestaat uit een
groep inwoners die meedenkt over
de dienstverlening van PlusOV.
PlusOV is een samenwerking van 9
gemeenten. Elke gemeente kiest 2
inwoners die aan het panel
meedoen. Daarnaast stuurt iedere
gemeente een vertegenwoordiger
vanuit de wettelijke adviesraad (in
onze gemeente de Maatschappelijke Adviesraad). Ook PlusOV is erbij.
Zo hoort u wat er zoal komt kijken
bij het organiseren van uw ritten.
Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt maximaal 4
keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen die worden besproken, zijn
telkens verschillend. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de taxi’s.
Of aan het verbeteren van de
website. Elke bijeenkomst duurt
ongeveer 2 uur. De bijeenkomsten
worden afwisselend in Deventer en
Apeldoorn georganiseerd. Ze vinden
plaats op de laatste woensdag van
de 2e maand van het kwartaal (start
woensdag 25 november 2020 in
Deventer, woensdag 24 februari
2021 in Apeldoorn).

eerste te zien. U ziet dan meteen
wat PlusOV met de uitkomsten
gaat doen. De uitkomsten komen
ook op www.plusov.nl te staan.
Wat kost het?
Meedoen aan het reizigerspanel is
gratis. U kunt vanzelfsprekend met
PlusOV naar de bijeenkomst reizen.
Elke keer dat u erbij bent, krijgt u
reiskosten vergoed. Ook koffie en
thee zijn gratis.
Hoe kan ik me aanmelden?
Stuur ons voor 15 oktober 2020
een mail naar samengoedvoorelkaar@brummen.nl waarin u
aangeeft waarom u aan het
reizigerspanel wilt meedoen. Zet in
deze mail uw naam, adres, telefoonnummer én uw pasnummer.
Uit alle aanmeldingen kiezen wij 2
inwoners uit de gemeente Brummen. Bent u gekozen, dan krijgt u
van PlusOV een uitnodiging voor
de bijeenkomsten. Bent u niet
gekozen, dan krijgt u hierover
bericht van ons.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
PlusOV gebruikt de uitkomsten om
het reizen voor u prettiger te
maken. Van elke bijeenkomst komt
een kort verslag. Als lid van het
reizigerspanel krijgt u dit verslag als

Vragen?
Voor vragen kunt u contact
opnemen met onze beleidsmedewerker de heer Hans Wehrmeijer.
Hij is bereikbaar via het centrale
telefoonnummer (0575) 56 82 33
en mailadres h.wehrmeijer@
brummen.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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Op weg naar de begroting 2021
Wethouder Ine van Burgsteden heeft het concept voor een nieuwe
programmabegroting (het financieel huishoudboekje van de
gemeente) overhandigd aan de gemeenteraad. Het was de nestor van
de raad, Mame Douma, die het eerste exemplaar ontving. Dit deed hij
samen met het jongste lid van de gemeenteraad, Merijn van As.

Wethouder Ine van Burgsteden (rechts op de foto) reikt de concept-programmabegroting uit aan de raadsleden Mame Douma (links) en Merijn van As (midden).

Van Burgsteden wenste de raadsleden bij de overhandiging bestuurlijke
moed toe. “De gemeente Brummen zit op dit moment in een financieel
lastige situatie. In de begroting heeft het college een voorstel gedaan
om toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente.”
Het D66raadslid Van As is zich bewust van de situatie waarin de
gemeente zit. “In een onzekere tijd, is keuzes maken die impact
hebben op de toekomst moeilijk. Laten we positiefrealistisch blijven
kijken naar wat op ons pad komt en samen vooruitkijken’’, aldus Van
As. Democratisch Brummen raadslid Douma keek tijdens de overhan
diging van de conceptbegroting in de kist met gemeenterekeningen
die voor het fotomoment symbolisch voor het gemeentehuis was
geplaatst. “Ik heb gezien dat de bodem ervan in zicht is. Maar dat is
ook een mooie gelegenheid voor betrokken inwoners om mee te
denken hoe we met elkaar de kist weer kunnen vullen.”

Sluitende gemeentebegroting voor 2021, (nog) niet meerjarig

College adviseert gemeenteraad: breng de basis op orde
We willen de basis op orde brengen en toegroeien naar
een vitale en financieel gezonde gemeente. Met die
boodschap hebben burgemeester en wethouders
woensdag 23 september de concept-programmabegroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. “De
gemeente Brummen heeft het financieel moeilijk, vooral
ook omdat de kosten van het sociaal domein blijven
stijgen,” licht wethouder Financiën Ine van Burgsteden
toe. “Die stijgende kosten moeten we opvangen. Daarnaast hebben we te weinig reserves, dus we moeten ook
gaan sparen. Tel daarbij op dat we extra kosten maken
om de basistaken op orde te brengen en dat we als
kleine gemeente de komende jaren minder geld krijgen
uit het gemeentefonds. Dan is duidelijk waar de schoen
wringt.”
Het college vindt het belangrijk dat de voorzieningen in onze
gemeente in stand blijven. Denk aan het behoud van het
zwembad en de bibliotheek. ”We moeten daarom de tijd
nemen om weer als gemeente robuust te worden. Maar dat
betekent ook dat we niet ontkomen aan een verhoging van de
Onroerend zaak belasting (Ozb). En zelfs met een verhoging is
de meerjarenbegroting niet sluitend.”

Basis op orde
Inwoners verwachten, terecht, van de gemeente dat de
basistaken goed worden uitgevoerd. Volgens Van Burgsteden
gaat het dan bijvoorbeeld om het wegenonderhoud,
groenvoorziening, onderwijshuisvesting, het sociale domein,
organisatiekosten, omgevingswet en de gemeentelijke
financiën. “Als deze basis niet op orde is, ontstaan er diverse
problemen. Dus we kiezen er als college voor om ons volop in
te zetten om op allerlei terreinen de basis op orde te brengen.
Dit kost geld, leidt tot bezuinigingen en een lastenverhoging.”
In 2021 maakt het college een herstelplan om toe te groeien
naar een financieel gezonde situatie. Als de Brummense
gemeenteraad de keuzes van het college volgt, dan is de
verwachting dat de provincie preventief toezicht zal toepassen.
Dit is aan de orde als een gemeente de begroting niet
structureel en reëel sluitend heeft of binnen vier jaar sluitend
krijgt. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor haar
financiën. Voor extra uitgaven die niet begroot zijn, is in een
dergelijke situatie toestemming van de provincie nodig.

Inzicht in sociaal domein
De kostenstijging binnen het sociaal domein heeft grote
gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Dit is
reden geweest om het bureau Berenschot een scan uit te laten
voeren. De bevindingen hiervan heeft het college nog niet
verwerkt in de conceptbegroting. “Zorgvuldige besluitvorming
over de aanbevelingen kost nu eenmaal tijd. Het college heeft
er vertrouwen in dat we met de inzichten die de scan gaat
bieden, er toegewerkt wordt naar een begroting die structureel
en reëel in evenwicht is. Realistisch begroten is daarbij cruciaal.
De mogelijke besparingen in het sociaal domein worden dan
ook onderdeel van het financieel herstelplan,” aldus wethouder
Van Burgsteden.

Gemeenteraad aan zet
Het is de gemeenteraad die zich op donderdag 29 oktober gaat
uitspreken over de begroting voor volgend jaar. Van Burg
steden: “We moeten samen ervoor zorgen, schouder aan
schouder, dat we deze lastige periode doorkomen en weer
meer robuust worden. Maar de 19 raadsleden maken de
uiteindelijke keuzes.”

De gemeenteraad beslist
Een programmabegroting is het financiële huishoud
boekje van de gemeente Brummen. In de begroting
staat voor welke activiteiten en doelstellingen de
gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de
gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente
om de begroting vast te stellen. Om iedereen de
gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken,
vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfspre
kend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid
om de leden van het college vragen te stellen. Vervol
gens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 29
oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering
begint die dag al om 15.00 uur en is eveneens digitaal
voor iedereen te volgen. Wederom via de gemeentelijke
website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.
Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die
avond de programmabegroting, al dan niet gewijzigd,
vast.

Meer weten? Bezoek brummen.nl
Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de concept
begroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad. Op
een speciale pagina op onze website www.brummen.nl vindt u
veel (achtergrond)informatie over de programmabegroting en de
wijze waarop het politieke debat en de besluitvorming gaat
plaatsvinden.

Op weg naar de

Begroting 2021

Praat mee over de programmabegroting
Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de conceptbegroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad.
Een uitgelezen kans daarvoor is het speciale begrotingsforum om donderdagavond 8 oktober. Vanwege de maatregelen die
gelden in de strijd tegen het coronavirus, kan iedereen de raadsvergadering live volgen via de gemeentelijke website en het
televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. De vergadering vindt overigens plaats in Plein Vijf, maar is
niet toegankelijk voor belangstellenden. Dit om de RIVMrichtlijnen te kunnen waarborgen.
Wilt u de raadsleden tijdens het forum uw inspraakreactie over de programmabegroting laten weten? Of over de tweede
bestuursrapportage over 2020, een onderwerp dat eveneens op de agenda van het begrotingsforum staat? Dat kan.
Geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier, mevrouw Diede Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl
en telefoonnummer (06) 40 81 47 28.

