
Snoeien bomen  
De buitendienst van de 
gemeente Brummen is 
momenteel bomen aan het 
snoeien. Dit werk wordt gedaan 
met behulp van een hoog
werker en zal nog enkele weken 
in beslag nemen. In de maand 
november worden er nog meer 
bomen gesnoeid door een 
aannemer. Dan worden onder andere de bomen langs de Apeldoornse en 
Dierenseweg aangepakt. Ook de grote eiken langs de Engelenburgerlaan, 
Burgemeester de Wijslaan en de Zuphensestraat worden dan gesnoeid. 

Raadsforum op donderdag 5 november
Op donderdag 5 november vindt 
een gecombineerd raadsforum 
plaats. De agenda van deze 
bijeenkomst telt diverse agenda-
punten, waaronder 3 concrete 
voorstellen waarover van de raad 
een besluit wordt verwacht. Een 
forumvergadering kan gezien 
worden als voorbereiding op de 
besluitvormende raadsvergadering 
van 19 november. Vanwege de 
coronamaatregelen komt de 
gemeenteraad ook ditmaal digitaal 
bijeen. Het raadsforum is voor 
iedereen live te volgen via onze 
website en het televisiekanaal van 
RTV Veluwezoom.

Tijdens een raadsforum worden er 
dus 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 onderwer
pen. 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. 

Drie concrete raadsvoorstellen 
Het verlengen van het gemeentelijk 
rioleringsplan is een van 3 inhoude
lijke voorstellen van het college van 

burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad. Daarnaast buigen 
de raadsleden zich over een 
gewijzigd bestemmingsplan dat 
woningbouw mogelijk moet maken 
op het perceel van de voormalige 
Oecumenische basisschool aan de 
Troelstralaan in Brummen. Tot slot 
ligt er een voorstel aan de raad om 
een aantal keuzes te maken die te 
maken hebben met de invoering 
van de omgevingswet. Deze wet 
treedt op 1 januari 2022 in werking 
en introduceert een aantal nieuwe 
instrumenten voor de gemeente op 
het niveau van beleid, verordening 
en vergunning. Via de notitie 
‘opzetten en inrichten van het huis 
van de Omgevingswet gemeente 
Brummen’ vraagt het college om 
een raadsuitspraak over enkele 
strategische keuzes. 

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 4 november 2020 contact op 
met de griffie. Dit kan via het 
telefoonnummer (06) 40814728 of 
mailadres griffie@brummen.nl. 
Vermeld daarbij uw telefoonnum
mer, 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. 

Veren en loftrompetten Stichting Hall Bouwt
Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag 15 oktober kwamen 
de raadsleden complimenten te kort om het doorzettingsvermogen en de 
tomeloze inzet van Stichting Hall Bouwt te omschrijven. Door de unanie-
me vaststelling van het bestemmingsplan kan het dorp Hall haar plannen 
voor het bouwen van 24 nieuwe woningen nu echt realiseren. Naast dit 
voorstel heeft de gemeenteraad nog drie andere voorstellen aangenomen.

De vaststelling van het bestem
mingsplan voor de percelen 
Pongeweg 4 en 6 in Hall en het 
controleprotocol voor de accoun
tantscontrole waren als hamerstuk 
snel behandeld. Dit deed de raad na 
een korte onderbreking, veroorzaakt 
door een technische storing. Na de 
korte schorsing was het probleem 
verholpen en waren alle raadsleden 
weer in beeld en verstaanbaar.

Archeologie
Het agendapunt (paraplu)bestem
mingsplan Archeologie wekt nog veel 
vragen bij de fracties op. Wethouder 
Inberg geeft aan dat het bestem
mingsplan slechts een doorvertaling 
is van eerder door de gemeenteraad 
vastgesteld beleid over archeologie. 
Omdat archeologie niet echt een 
dynamisch onderwerp is, is het 
eerder vastgesteld beleid volgens 
Inberg nog steeds actueel genoeg. 
Op basis van zienswijzen en inspraak 
is dit nu waar nodig vernieuwd. 
Hiermee ligt er aldus de wethouder 
een goede basis om een besluit te 
nemen en verzekert hij op verzoek 
van Fractie HofmanKleverwal dat dit 
bestemmingsplan ook standhoudt bij 
de Raad van State. Uiteindelijk wordt 

het voorstel met 18 stemmen voor 
aangenomen. Democratisch 
Brummen stemt tegen met als 
voornaamste argument dat de kosten 
voor mogelijk onderzoek niet bij de 
inwoners hoort te liggen.

Dorpsprestatie
Om de leefbaarheid van het dorp 
Hall te garanderen is het dorpsinitia
tief Stichting Hall Bouwt! aan de 
slag gegaan met een plan om 24 
nieuwe starterswoningen te 
bouwen in de kern van het dorp. 
Na vele jaren is dit initiatief met de 
vaststelling van het benodigde 
bestemmingsplan nu bijna realiteit. 
Reden te meer voor de raadsleden 
om het dorp te complimenteren 
voor hun gezamenlijke inzet en 
doortastendheid. Onder andere 
D66 deed op basis van dit agenda
punt een oproep om na te denken 
hoe dit soort initiatieven ook in de 
toekomst kan worden ondersteund. 
Dit door duidelijk te zijn over de rol 
die de gemeente hierin wel en niet 
kan vervullen en door in een vroeg 
stadium na te denken hoe in 
gemeentelijke planvorming ruimte 
kan worden gegeven aan burgerini
tiatieven.

Winkelen en  
boodschappen doen
Winkelen en boodschappen doen is in tijden 
van corona anders dan normaal. Welke 
maatregelen gelden en wat kun je doen om 
veilig te winkelen? Bekijk het overzicht.

Actuele cijfers over corona
Het landelijke coronadashboard laat met actuele 
cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland 
verspreidt. Op het dashboard is bijvoorbeeld te 
zien hoeveel mensen positief getest zijn op het 
virus en of het aantal besmettingen oploopt. De 
informatie in het coronadashboard komt van 
onder andere het RIVM, de GGD’en en de 
ziekenhuizen. U vindt het dashboard op  
www.coronadashboard.rijksoverheid.nl. 

Desinformatie en nepnieuws
Door het hele land worden folders, flyers en 
brochures verspreid met artikelen over het 
coronavirus.  Hoe weet je of die artikelen  
wel kloppen? Voor alle actuele informatie  
over het coronavirus kijkt u op  
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 
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“Naar een evenwichtig sociaal domein” 

Afgelopen dinsdag heeft het onderzoeksbureau Berenschot het onder-
zoeksrapport over het sociaal domein aan het Brummense gemeentebe-
stuur overhandigd. De gemeente had voor de zomer dit bureau gevraagd 
om een analyse uit te voeren naar hoe het sociaal domein in Brummen is 
ingericht. Maar ook om op basis van die analyse te komen tot concrete 
besparingsmogelijkheden. Berenschot verzorgde dinsdagavond een 
presentatie over de onderzoeksresultaten tijdens een online bijeenkomst 
met college- en raadsleden en management. 

Het onderzoeksrapport met de titel 
‘Naar een evenwichtig sociaal 
domein’ is in z’n geheel te lezen op 
onze website www.brummen.nl. 
Burgemeester Van Hedel prees bij 
de presentatie van de onderzoeksre
sultaten de gedegen werkwijze van 
het bureau en de heldere en 
concrete aanbevelingen. College en 
gemeenteraad hebben met elkaar 
afgesproken dat het rapport in 
december wordt besproken. 

De gemeenteraadsvergadering over 
het rapport van Berenschot staat 
gepland voor donderdagavond 17 
december. Ter voorbereiding hierop 
bereidt het college een voorstel 
voor. De verwachting is dat het 
college deze in de loop van 
november aan de raad presenteert. 
Belangstellenden kunnen dan 
tijdens het raadsforum op 3 
december over het onderwerp 
meepraten of een standpunt geven.



Ontwerpbestemmingsplan Weg door de Plas
De initiatiefnemer wil op een perceel aan de Weg door de Plas een 
woning bouwen. Voor deze nieuwe woning wordt ruimte gemaakt 
door de voormalige agrarische bebouwing naast nummer 20 te slopen. 
De hoeveelheid bebouwing wordt hiermee fors minder en door een 
goede landschappelijke inpassing is het een verbetering ten aanzien 
van het landschap. Binnen het huidige bouwvlak is het echter niet 
mogelijk een extra woning te realiseren. Door een bestemmings
planwijziging kan dit wel. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt 
nu op de gebruikelijke wijze voor zes weken ter visie. In deze periode 
is het voor een ieder mogelijk een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan Hoevesteeg 3
Op de locatie Hoevesteeg 3 word momenteel nog een kleinschalig 
melkvee en akkerbouwbedrijf geëxploiteerd. Als nevenactiviteit worden 
hoveniersactiviteiten uitgevoerd. Het melkveebedrijf wordt binnenkort 
geheel beëindigd. De initiatiefnemers willen de de hoveniers activiteiten 
wel doorzetten. Hiervoor is een wijziging van de bestemming noodzake
lijk. De afgelopen periode zijn de benodigde onderzoeken en het 
opstellen van een saneringsaanpak afgerond. Daardoor kon het ontwerp
bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 
hiervoor ligt nu op de gebruikelijke wijze voor zes weken ter visie. In deze 
periode is het voor een ieder mogelijk een zienswijze in te dienen.

Huisbezoeken ouderen
De huisbezoeken aan inwoners die dit jaar 80 jaar zijn geworden, gaan 
niet door. Dit heeft wethouder Sjerps deze week in een brief aan deze 
groep inwoners laten weten. Het afleggen van huisbezoeken aan oudere 
inwoners doet de gemeente in samenwerking met Stichting Welzijn 
Brummen. Tijdens zo´n huisbezoek krijgen inwoners informatie over 
verschillende onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
gezondheid. Deze huisbezoeken zijn in maart 2020 stopgezet vanwege 
het coronavirus. Gelet op de nieuwe piek in het aantal besmetting is 
besloten dat ok dit najaar de huisbezoeken helaas niet kunnen doorgaan. 
Daarom sturen wij u deze brief. Lees meer op onze website hierover.

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 
bouwen van een woning, 
Dwarsweg 1 in Brummen, 
kadastraal Brummen I 2100

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, Kleine 
Vosstraat 10 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een carport en een 
schutting, Molenaarserf 1 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
gebruiken van de grond als tuin, 
Molenaarserf 35 in Eerbeek 
(perceel kad. Hall E 7507)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
(maximaal 10 jaar) gebruiken van 
de woning, het landhuis en het 
koetshuis als recreatiewoningen, 
Rhienderensestraat 24 in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een uitrit, Schubert
straat 34 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een zomereik, 
Zutphensestraat 203 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van vergunningplichtige 
opties van woningen aan de 
Nobelstraat 8486 en 90 en de 
Boerhavelaan 61 te Eerbeek, 
voormalige schoollocatie De Enk, 
Kad. Hall E 6096

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings

vergunning, het bouwen van 24 
woningen op de locatie Domi
neeskamp en C.J. van Doornstraat 
in Hall

• Intrekking aanvraag omgevings
vergunning, het aanleggen van 
een paardentuin voor coaching 
met behulp van paarden, 
Smeestraat 35 in Eerbeek

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor het (tijdelijk) 
buiten gebruik stellen van uw 
mestbassin, Zutphensestraat 203 
te Brummen

• Melding besluit lozen buiten 

inrichtingen, het installeren en in 
gebruik nemen van een gesloten 
bodemenergiesysteem, Papiermo
len 14 te Eerbeek

• Melding Besluit mobiel breken en 
bouw en sloopafval, voor een 
mobiele puinbreker, Boerenstraat 
37 in Hall

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het kappen van een 
beuk, Wedinkerf 9A in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van zonne 
panelen voor de duur van 10 jaar, 
op de locatie ’t Zaaibroek 3 in Hall

Overige overheidsinformatie 
• Noodverordening Covid19 

Veiligheidsregio Noord en 
OostGelderland 14 oktober 2020 

• Online gecombineerd forum op 
donderdag 5 november 2020

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan “Hoe

vesteeg 3, te Tonden” 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Buitengebied, Pongeweg 4 en 6” 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Woningbouwontwikkeling Hall

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Bezoek aan steunpunt Geld en Administratie
Vorige week zaterdag was het de 
Internationale dag voor de uitroei
ing van armoede, beter bekend als 
Wereldarmoededag. Voor wethou
der Cathy Sjerps een extra aanlei
ding om nader kennis te maken met 
het steunpunt Geld en Administratie 
in onze gemeente. Hét laagdrempe
lige loket voor alle vragen en 
ondersteuning op het gebied van 
administratieve zaken en financiële 

aangelegenheden. Door de 
aangescherpte coronamaatregelen 
zat een bezoek aan het steunpunt 
in een van de SWBgebouwen er dit 
maal niet in. Vanuit haar huis 
voerde de wethouder daarom een 
online beeldgesprek met Willem van 
de Bilt, de coördinator van het 
steunpunt. Meer over dit online 
werkbezoek is te lezen in een 
bericht op onze website.

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire? 
Het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten  
van de kinderopvangtoeslag is hoger dan eerder gedacht. Mogelijk 
20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het 
onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden soms 
onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen 
in grote problemen.

Ondertussen zijn de herstelacties 
gestart en zijn er bijvoorbeeld 
digitale loketten geopend waar 
gedupeerden terecht kunnen met 
hun vragen. Ondervindt u ook 
nadeel van deze affaire maar heeft 
u dit nog niet gemeld bij de 
belastingdienst? Doe dit dan 
alsnog. Op de website van de 

Belastingdienst vindt u hierover 
meer informatie. Bellen met de 
Belastingdienst kan ook, via  
0800  2358358.

Contact met gemeente
Wij kunnen ons goed voorstellen 
dat u als gedupeerde door deze 
toeslagaffaire in de problemen 

bent gekomen. Als u naast de hulp 
en compensatieregeling die al 
geboden wordt nog vragen heeft, 
dan kunt u dit ook bij ons 
aangeven. Doe dit bij onze 
medewerker Ans Borninkhof. 
Zij is bereikbaar via mailadres  
a.borninkhof@brummen.nl of 
telefoonnummer 0636283819. 
Uiteraard kunt u uw vragen ook 
kenbaar maken bij het steunpunt 
Geld en Administratie of Team 
voor Elkaar. Als gemeente kunnen 
we met u kijken op welke manier 
we u bij het oplossen van proble
men kunnen ondersteunen.

GemeenteThuis is een uitgave van 
de gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.0016.30 uur

Colofon

Online begrotingsdebat op 29 oktober
De gemeenteraad buigt zich komende donderdag over de belangrijke 
vraag voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Brummen 
zich in 2021 sterk gaat maken. Vanaf 15 uur start dan het debat over de 
concept-programmabegroting 2021-2024. Het is de gemeenteraad die als 
taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de 
gemeentelijke koers aan te geven. De verwachte eindtijd van de raadsver-
gadering op 29 oktober is 23.00 uur. 

De vergadering vindt plaats in het 
Brummense gemeentehuis, maar is 
helaas vanwege de maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus niet 
toegankelijk voor belangstellenden. 
Dit om de RIVMrichtlijnen goed te 
kunnen waarborgen. Echter kan 
iedereen de raadsvergadering live 
volgen via de gemeentelijke website 
en het televisiekanaal van lokale 
omroep RTV Veluwezoom. Op twee 
extra pagina’s in deze editie van 
GemeenteThuis leest u de eerste 
inhoudelijke reacties van de 8 
raadsfracties op de conceptbegroting. 

Naast de begroting voor volgend 
jaar buigen de gemeenteraadsle

den zich tijdens de begrotings
vergadering ook over de tweede 
bestuursrapportage over het 
lopende begrotingsjaar 2020. 
Hiermee legt het college 
verantwoording af over de 
inhoudelijke maar vooral ook 
financiële situatie van het huidige 
begrotingsjaar.

De agenda met de bijhorende 
stukken van de begrotings
vergadering vindt u op  
www.brummen.nl/gemeenteraad. 

     Op weg naar de 

Begroting 2021 



Debat ProgrammaBegroting 

   

Staat deze geldboom in de gemeente 

Zutphen, Voorst, Rheden of Apeldoorn?

De vragen die Democratisch Brummen 

stelt:

• Gaat Brummen het zelf redden?

•  Willen wij nog zelfstandig blijven?

• Ook tijdens de Perspectiefnota 

discussie op 18 juni bleek al dat er 

keuzes moesten worden gemaakt  

vanwege de dreigende tekorten.

• Is het normaal dat wij onder deze 

omstandigheden bijvoorbeeld een 

zwembad overeind houden? 

 Dure gebouwen in bezit hebben? De 

zorgkosten niet in de hand houden? 

Etcetera.

Vragen die tot nu toe werden ontweken.

Onze oproep: college maak keuzes!

Kijk naar hoe u uw vertegenwoordigen

de raad hierover bezig tijdens het 

begrotingsdebat. Op donderdag 29 

oktober om 15.00 uur te volgen via de 

website van de gemeente Brummen 

of het televisiekanaal van RTV 

Veluwezoom. 

Fractie Democratisch Brummen

Mame Douma

Het CDA maakt zich sterk voor een 
groene gemeente met krachtige, levendige 
kernen. We kiezen daarbij voor realisme. 
Dat vraagt moed, creativiteit, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid geven èn nemen. 
We vragen alle inwoners van onze mooie 
gemeente om hierin mee te doen. We weten 
dat het kan. 

We zien dagelijks het bewijs, geleverd 
door hartverwarmende initiatieven van 
ondernemers en organisaties. Hierdoor zal de 
Coronadeken die over Nederland ligt, ons 
niet verstikken. 

Dat is de kracht van een kleine gemeenschap 
zoals onze Brummense gemeente. 

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten 
die zorg krijgen. Maar we geven te veel geld 
uit. Hier zullen vanuit realisme en creatief 
denken keuzes moeten worden gemaakt. En, 
het liefst, met behoud van voorzieningen. 

Het CDA wil een toekomstbestendig Sociaal 
Domein met een werkend sociaal hart. 

De begroting 20212024 ziet er structureel 
niet goed uit. De provincie Gelderland wil 
ons helpen bij de realisatie van de plannen 
EerbeekLoenen 2030, versterking van de 
bestuurskracht en het op orde brengen van 
de gemeentelijke financiën. Vanuit realisme 
nemen we dit aanbod graag aan.
 
Het CDA staat achter de onderzoeken van 
het college. Maar we willen ook weten 
of we als gemeente capabel genoeg en 
toekomstbestendig zijn voor de opgaven 
die de gemeente Brummen heeft. Het 
CDA wil naar een realistische keuze om op 
gemeentelijk niveau “klein te blijven waar het 
kan en – eventueel in partnerschap – groot te 
worden waar het moet”.

Het CDA staat voor verbinding. We gaan de 
uitdagingen samen aan. Doet u mee?

Waardevol Brummen, 
we doen allemaal mee ..…

Waar staat deze geldboom? 

Balans houden op het slappe koord, dat 
is de opgave waarvoor Brummen staat. 
Corona, de wettelijke zorgtaken, de 
tekorten uit het verleden; problemen die 
het Brummen moeilijker dan ooit maken om 
financieel evenwicht te houden met kosten 
die harder stijgen dan de inkomsten.

D66 wil meer dan alleen het wankele 
evenwicht bewaren. Van dat slappe koord 
af, Brummen moet vaste grond onder de 
voeten hebben! Daarom is D66 vorig jaar 
met wethouder Ingrid Timmer in het college 
gestapt: D66 neemt verantwoordelijkheid 
om de Basis voor Brummen weer op orde te 
krijgen. Om controle te krijgen over de Zorg 
die de Gemeente u moet leveren en om 
u, inwoners en ondernemers, de ruimte te 
geven zelf aan de slag te gaan.  

Deze begroting doet ons pijn. Op korte 
termijn zal bezuinigd worden en zullen 
lasten voor ons allemaal omhoog gaan. 

D66 maakt zich ook zorgen. Hoe houden 
we invloed op wat er op het Burgersterrein 
gaat gebeuren? Hoe kunnen de wijk en 
dorpsraden hun werk blijven doen als er op 
hen bezuinigd wordt? Blijft er geld over om 
Brummen te verduurzamen?

Waarom steunt D66 deze begroting dan? 
Omdat zij oplossingen brengt voor de 
toekomst. Denk aan samenwerking met 
sterke partners zoals de Provincie Gelderland 
en de VNG, of wat goede Zorg mag kosten 
in balans brengen met de inkomsten die de 
Gemeente krijgt. Er blijft geld beschikbaar 
voor gemeentelijke subsidies, om bij te 
kunnen dragen waar dat nodig is. De 
invoering van de Omgevingswet gaat 
door. Investeringen in goed onderwijs zijn 
overeind zijn gebleven. Maatschappelijke 
voorzieningen blijven open. Daarom steunt 
D66 deze begroting, om Brummen weer 
vaste grond onder de voeten te laten 
krijgen. 

Vaste grond onder de voeten

Bron afbeelding Museum Belvédère Heerenveen, Jan Mankes – Steenuil op beker (1909) 

Na overheveling van (zorg)taken en bezuinigingen 
door het rijk zit driekwart van de gemeenten in fi
nancieel zwaar weer. Ook de gemeente Brummen 
ontkomt niet aan een forse bezuinigingsoperatie. 
Om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen 
zien alle inwoners voor het tweede jaar op rij een 
flinke gemeentelijke lastenverhoging tegemoet. En 
voor de lange termijn moet er nog een structurele 
oplossing gezocht worden. 

HofmanKleverwal vindt de rol van de burger als 
sluitstuk op het begrotingstekort ongewenst. Met 
andere woorden: de gemeente is blut en de burger 
moet bloeden. De tijd voor politiek getouwtrek is 
voorbij! Laten we gezamenlijk de handen ineen 
slaan om alle zeilen bij te zetten om op een ver
antwoorde en effectieve manier uit deze financiële 
misère zien te komen.

Sociaal domein; We wachten met spanning de 
adviezen af van bureau Berenschot; controle en 
minder uitgaven op dit onderdeel is heel hard 
nodig.

Er valt genoeg te bezuinigen op allerlei fronten, 
zoals: verduurzaming/afschrijving/onderhoud/ver
koop (onnodige) gemeentelijke gebouwen; loket 
Eerbeek; fasering onderhoud groen en wegen; 
bestuurs ( bijvoorbeeld aantal wethouders) en 
personeelskosten; representatiekosten; dubbele 
taakuitvoering (Team Voor Elkaar en SWB); rol en 
budget Sportkompas; bereik en efficiëntie voorlich
ting (inwonerspanel)

Voer als gemeente alleen nog wettelijke taken 
uit, verken samenwerking met andere gemeenten 
die bepaalde taken beter en goedkoper kunnen 
uitvoeren. Ondersteun burgerinitiatieven.

HofmanKleverwal roept alle partijen in de 
gemeenteraad van Brummen op om gezamenlijk 
de handen ineen te slaan om met elkaar draag
vlak en steun te vinden om de basis weer op orde 
brengen.

Juist nu!! EENSGEZIND de basis op 
orde brengen

Debat ProgrammaBegroting 

   

Staat deze geldboom in de gemeente 

Zutphen, Voorst, Rheden of Apeldoorn?

De vragen die Democratisch Brummen 

stelt:

• Gaat Brummen het zelf redden?

•  Willen wij nog zelfstandig blijven?

• Ook tijdens de Perspectiefnota 

discussie op 18 juni bleek al dat er 

keuzes moesten worden gemaakt  

vanwege de dreigende tekorten.

• Is het normaal dat wij onder deze 

omstandigheden bijvoorbeeld een 

zwembad overeind houden? 

 Dure gebouwen in bezit hebben? De 

zorgkosten niet in de hand houden? 

Etcetera.

Vragen die tot nu toe werden ontweken.

Onze oproep: college maak keuzes!

Kijk naar hoe u uw vertegenwoordigen

de raad hierover bezig tijdens het 

begrotingsdebat. Op donderdag 29 

oktober om 15.00 uur te volgen via de 

website van de gemeente Brummen 

of het televisiekanaal van RTV 

Veluwezoom. 

Fractie Democratisch Brummen

Mame Douma

Het CDA maakt zich sterk voor een 
groene gemeente met krachtige, levendige 
kernen. We kiezen daarbij voor realisme. 
Dat vraagt moed, creativiteit, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid geven èn nemen. 
We vragen alle inwoners van onze mooie 
gemeente om hierin mee te doen. We weten 
dat het kan. 

We zien dagelijks het bewijs, geleverd 
door hartverwarmende initiatieven van 
ondernemers en organisaties. Hierdoor zal de 
Coronadeken die over Nederland ligt, ons 
niet verstikken. 

Dat is de kracht van een kleine gemeenschap 
zoals onze Brummense gemeente. 

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten 
die zorg krijgen. Maar we geven te veel geld 
uit. Hier zullen vanuit realisme en creatief 
denken keuzes moeten worden gemaakt. En, 
het liefst, met behoud van voorzieningen. 

Het CDA wil een toekomstbestendig Sociaal 
Domein met een werkend sociaal hart. 

De begroting 20212024 ziet er structureel 
niet goed uit. De provincie Gelderland wil 
ons helpen bij de realisatie van de plannen 
EerbeekLoenen 2030, versterking van de 
bestuurskracht en het op orde brengen van 
de gemeentelijke financiën. Vanuit realisme 
nemen we dit aanbod graag aan.
 
Het CDA staat achter de onderzoeken van 
het college. Maar we willen ook weten 
of we als gemeente capabel genoeg en 
toekomstbestendig zijn voor de opgaven 
die de gemeente Brummen heeft. Het 
CDA wil naar een realistische keuze om op 
gemeentelijk niveau “klein te blijven waar het 
kan en – eventueel in partnerschap – groot te 
worden waar het moet”.

Het CDA staat voor verbinding. We gaan de 
uitdagingen samen aan. Doet u mee?

Waardevol Brummen, 
we doen allemaal mee ..…

Waar staat deze geldboom? 

Balans houden op het slappe koord, dat 
is de opgave waarvoor Brummen staat. 
Corona, de wettelijke zorgtaken, de 
tekorten uit het verleden; problemen die 
het Brummen moeilijker dan ooit maken om 
financieel evenwicht te houden met kosten 
die harder stijgen dan de inkomsten.

D66 wil meer dan alleen het wankele 
evenwicht bewaren. Van dat slappe koord 
af, Brummen moet vaste grond onder de 
voeten hebben! Daarom is D66 vorig jaar 
met wethouder Ingrid Timmer in het college 
gestapt: D66 neemt verantwoordelijkheid 
om de Basis voor Brummen weer op orde te 
krijgen. Om controle te krijgen over de Zorg 
die de Gemeente u moet leveren en om 
u, inwoners en ondernemers, de ruimte te 
geven zelf aan de slag te gaan.  

Deze begroting doet ons pijn. Op korte 
termijn zal bezuinigd worden en zullen 
lasten voor ons allemaal omhoog gaan. 

D66 maakt zich ook zorgen. Hoe houden 
we invloed op wat er op het Burgersterrein 
gaat gebeuren? Hoe kunnen de wijk en 
dorpsraden hun werk blijven doen als er op 
hen bezuinigd wordt? Blijft er geld over om 
Brummen te verduurzamen?

Waarom steunt D66 deze begroting dan? 
Omdat zij oplossingen brengt voor de 
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 Dure gebouwen in bezit hebben? De 

zorgkosten niet in de hand houden? 

Etcetera.

Vragen die tot nu toe werden ontweken.

Onze oproep: college maak keuzes!

Kijk naar hoe u uw vertegenwoordigen

de raad hierover bezig tijdens het 

begrotingsdebat. Op donderdag 29 

oktober om 15.00 uur te volgen via de 

website van de gemeente Brummen 

of het televisiekanaal van RTV 

Veluwezoom. 

Fractie Democratisch Brummen

Mame Douma

Het CDA maakt zich sterk voor een 
groene gemeente met krachtige, levendige 
kernen. We kiezen daarbij voor realisme. 
Dat vraagt moed, creativiteit, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid geven èn nemen. 
We vragen alle inwoners van onze mooie 
gemeente om hierin mee te doen. We weten 
dat het kan. 

We zien dagelijks het bewijs, geleverd 
door hartverwarmende initiatieven van 
ondernemers en organisaties. Hierdoor zal de 
Coronadeken die over Nederland ligt, ons 
niet verstikken. 

Dat is de kracht van een kleine gemeenschap 
zoals onze Brummense gemeente. 

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten 
die zorg krijgen. Maar we geven te veel geld 
uit. Hier zullen vanuit realisme en creatief 
denken keuzes moeten worden gemaakt. En, 
het liefst, met behoud van voorzieningen. 

Het CDA wil een toekomstbestendig Sociaal 
Domein met een werkend sociaal hart. 

De begroting 20212024 ziet er structureel 
niet goed uit. De provincie Gelderland wil 
ons helpen bij de realisatie van de plannen 
EerbeekLoenen 2030, versterking van de 
bestuurskracht en het op orde brengen van 
de gemeentelijke financiën. Vanuit realisme 
nemen we dit aanbod graag aan.
 
Het CDA staat achter de onderzoeken van 
het college. Maar we willen ook weten 
of we als gemeente capabel genoeg en 
toekomstbestendig zijn voor de opgaven 
die de gemeente Brummen heeft. Het 
CDA wil naar een realistische keuze om op 
gemeentelijk niveau “klein te blijven waar het 
kan en – eventueel in partnerschap – groot te 
worden waar het moet”.

Het CDA staat voor verbinding. We gaan de 
uitdagingen samen aan. Doet u mee?

Waardevol Brummen, 
we doen allemaal mee ..…

Waar staat deze geldboom? 

Balans houden op het slappe koord, dat 
is de opgave waarvoor Brummen staat. 
Corona, de wettelijke zorgtaken, de 
tekorten uit het verleden; problemen die 
het Brummen moeilijker dan ooit maken om 
financieel evenwicht te houden met kosten 
die harder stijgen dan de inkomsten.

D66 wil meer dan alleen het wankele 
evenwicht bewaren. Van dat slappe koord 
af, Brummen moet vaste grond onder de 
voeten hebben! Daarom is D66 vorig jaar 
met wethouder Ingrid Timmer in het college 
gestapt: D66 neemt verantwoordelijkheid 
om de Basis voor Brummen weer op orde te 
krijgen. Om controle te krijgen over de Zorg 
die de Gemeente u moet leveren en om 
u, inwoners en ondernemers, de ruimte te 
geven zelf aan de slag te gaan.  

Deze begroting doet ons pijn. Op korte 
termijn zal bezuinigd worden en zullen 
lasten voor ons allemaal omhoog gaan. 

D66 maakt zich ook zorgen. Hoe houden 
we invloed op wat er op het Burgersterrein 
gaat gebeuren? Hoe kunnen de wijk en 
dorpsraden hun werk blijven doen als er op 
hen bezuinigd wordt? Blijft er geld over om 
Brummen te verduurzamen?

Waarom steunt D66 deze begroting dan? 
Omdat zij oplossingen brengt voor de 
toekomst. Denk aan samenwerking met 
sterke partners zoals de Provincie Gelderland 
en de VNG, of wat goede Zorg mag kosten 
in balans brengen met de inkomsten die de 
Gemeente krijgt. Er blijft geld beschikbaar 
voor gemeentelijke subsidies, om bij te 
kunnen dragen waar dat nodig is. De 
invoering van de Omgevingswet gaat 
door. Investeringen in goed onderwijs zijn 
overeind zijn gebleven. Maatschappelijke 
voorzieningen blijven open. Daarom steunt 
D66 deze begroting, om Brummen weer 
vaste grond onder de voeten te laten 
krijgen. 

Vaste grond onder de voeten

Bron afbeelding Museum Belvédère Heerenveen, Jan Mankes – Steenuil op beker (1909) 

Na overheveling van (zorg)taken en bezuinigingen 
door het rijk zit driekwart van de gemeenten in fi
nancieel zwaar weer. Ook de gemeente Brummen 
ontkomt niet aan een forse bezuinigingsoperatie. 
Om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen 
zien alle inwoners voor het tweede jaar op rij een 
flinke gemeentelijke lastenverhoging tegemoet. En 
voor de lange termijn moet er nog een structurele 
oplossing gezocht worden. 

HofmanKleverwal vindt de rol van de burger als 
sluitstuk op het begrotingstekort ongewenst. Met 
andere woorden: de gemeente is blut en de burger 
moet bloeden. De tijd voor politiek getouwtrek is 
voorbij! Laten we gezamenlijk de handen ineen 
slaan om alle zeilen bij te zetten om op een ver
antwoorde en effectieve manier uit deze financiële 
misère zien te komen.

Sociaal domein; We wachten met spanning de 
adviezen af van bureau Berenschot; controle en 
minder uitgaven op dit onderdeel is heel hard 
nodig.

Er valt genoeg te bezuinigen op allerlei fronten, 
zoals: verduurzaming/afschrijving/onderhoud/ver
koop (onnodige) gemeentelijke gebouwen; loket 
Eerbeek; fasering onderhoud groen en wegen; 
bestuurs ( bijvoorbeeld aantal wethouders) en 
personeelskosten; representatiekosten; dubbele 
taakuitvoering (Team Voor Elkaar en SWB); rol en 
budget Sportkompas; bereik en efficiëntie voorlich
ting (inwonerspanel)

Voer als gemeente alleen nog wettelijke taken 
uit, verken samenwerking met andere gemeenten 
die bepaalde taken beter en goedkoper kunnen 
uitvoeren. Ondersteun burgerinitiatieven.

HofmanKleverwal roept alle partijen in de 
gemeenteraad van Brummen op om gezamenlijk 
de handen ineen te slaan om met elkaar draag
vlak en steun te vinden om de basis weer op orde 
brengen.

Juist nu!! EENSGEZIND de basis op 
orde brengen



Volgende week donderdag moeten we als ge
meenteraad de begroting voor het komend jaar 
vaststellen. Het gemeentelijk huishoudboekje 
voor 2021. Het zal in meerdere opzichten een 
bijzondere begrotingsbehandeling worden. 
Bijzonder, omdat die behandeling niet in de 
raadzaal plaats vindt. Maar digitaal, omdat 
we ons met elkaar aan de coronamaatregelen 
moeten houden.

Bijzonder ook, omdat de gemeente Brummen 
er financieel niet goed voor staat. Daardoor zijn 
we wellicht genoodzaakt om minder populaire 
beslissingen te nemen. Zoals een noodzakelijke 
verhoging van gemeentelijke belastingtarieven.
Lokaal Belang vindt dat belastingverhogingen 
niet zouden moeten. Nu is dat onontkoombaar. 
Om ervoor te zorgen dat lokale voorzieningen, 
zoals de bibliotheken en de sportvoorzieningen, 
kunnen blijven bestaan. Maar daarvoor is wel 
geld nodig.

Net als voor het op orde brengen van de basis, 
zoals dat in de begrotingsvoorstellen wordt 

genoemd. Die ‘basis op orde brengen’ gaat 
over de financiële positie van de gemeente. 
Maar bijvoorbeeld ook het onderhoud van de 
wegen en groenvoorzieningen. Dat zijn juist die 
dingen die voor Lokaal Belang belangrijk zijn. 
Omdat inwoners en bezoekers van onze mooie 
gemeente dat ook vinden. 

In onze mooie gemeente tussen Veluwe 
en IJssel is de betrokkenheid groot. De 
betrokkenheid bij wat er in de gemeente, dorp 
of buurt gebeurt. Die betrokkenheid geldt 
zeker voor de dorps en wijkraden. Dat komt 
ook door de omvang van onze gemeente. 
Lokaal Belang vindt dat Brummen met z’n 
ruim 20.000 inwoners een zelfstandige 
gemeente moet blijven. Daarvoor blijven we 
ons hard maken.

Voor nu is zeker de belangrijkste wens voor 
iedereen: blijf gezond!

Fractie en steunfractie Lokaal Belang
Luuk Tuiten, Martin Staal, Marius Mennink. 

Het is een bijzondere tijd. Mensen maken 
zich zorgen over hun gezondheid en over 
hun toekomst. Iedereen doet zijn best om 
er ondanks alles er toch het beste van te 
maken. Ook hier, bij ons in Brummen. 
En dat is hartverwarmend. Ook de 
gemeente speelt daar een belangrijke 
rol in. Met goede zorg en waar mogelijk 
inkomensondersteuning. Dat willen 
we blijven doen. Maar dan zullen we 
wel alles op alles moeten zetten. Want 
hoewel Den Haag misschien wel een 
steentje bijdraagt, zitten we toch in 
financieel zwaar weer. En dat zien we 
terug in de cijfers van Brummen.

Flinke korting, flinke kostenstijging 
sociaal domein
Sinds 2015 is Brummen verantwoordelijk 
voor veel sociale taken. Net als iedere 
andere gemeente. En net als iedere 
andere gemeente krijgt ook Brummen 
te weinig geld vanuit Den Haag om die 
taken goed op te pakken. Daar staan de 

kranten vol van. Er is door het Rijk flink 
gekort en de kosten zijn flink gestegen. 
Samen met andere gemeenten wordt 
er hard gewerkt om ervoor te zorgen 
dat het kabinet de zaken serieus gaat 
oppakken en een vergoeding regelt 
waarmee de gemeente Brummen uit de 
voeten kan. De vraag is of het straks 
voldoende zal zijn. 

Wat Brummen Brummen maakt
De PvdA wil er niet omheen draaien. 
We zullen voor 2020 scherpe financiële 
keuzes moeten maken. Maar we blijven 
vasthouden aan waar wij voor staan. Aan 
goede betaalbare zorg voor iedereen, 
een groene en duurzame gemeente. 
En het openhouden van zwembad en 
bibliotheek. Maar ook aan de bouw van 
betaalbare woningen voor jong en oud.
We zullen allemaal een duit in de zak 
moeten doen. Maar het resultaat telt: een 
gemeente met goede voorzieningen voor 
iedereen!  

Sinds 2014 is de financiële positie van de 
gemeente verslechterd. Er is teveel geld 
uitgegeven aan onder andere de zorg 
(denk aan jeugd en huishoudelijke hulp). 
Daarom zitten we nu in grote problemen, 
gaan de lasten voor inwoners en bedrijven 
weer fors omhoog en is het de vraag of 
Brummen een zelfstandige gemeente 
kan blijven. De provincie komt Brummen 
‘helpen’ om de financiën op orde te 
krijgen.

De VVD vindt het een brevet van 
onvermogen als je dat niet zelf kunt! Maar 
dan moet je  durven kiezen. En moet je 
snijden in voorzieningen. PvdA, CDA, D66 
en GroenLinks kijken ernaar en doen geen 
enkel concreet voorstel. De VVD durft wel 
te kiezen:

• sluiting en verkoop gemeenteloket 
Eerbeek

• 1 bibliotheek in de gemeente
• privatisering zwembad Brummen
• stop op overschrijdingen van uitgaven  

in sociaal domein 

En de VVD kiest ook voor:
• kostendekkende verhuur 

sportaccommodaties
• minder ambtenaren
• onderzoek naar afstoten gemeentelijke 

diensten én naar zelfstandigheid 
Brummen

• geen nieuwe verhoging OZB (+20%) en 
toeristenbelasting

VVD fractie
P.P. Steinweg, G. Jolink, M. Meindersma-

Matulessy, C. Wijnhoven 

De waarden van GroenLinks 
Gezondheid en geluk zijn belangrijke waar
den, waar we allemaal naar streven. Deze 
waarden zijn niet met geld te koop. In de 
huidige samenleving drukken we alles uit in 
geld en daar gaat de begroting over. 

Duurzaamheid is niet duur
Het bevorderen van biodiversiteit kunnen 
we allemaal. We kunnen onze tuinen meer 
groen/blauw inrichten, de akkerbouwer 
gaat over op stroken of wisselteelt en de 
gemeente zorgt voor een evenwichtig stelsel 
van landschappelijke linten (bermen en 
sloten) die onze rijke biodiversiteit ondersteu
nen.

Huizen isoleren, gasloos bouwen, zelf na
tuurlijke energie opwekken, is investeren in 
een leefbare toekomst. Voor onszelf en onze 
kinderen.

Welvaart en welzijn
Welvaart drukken we uit in geld, maar ons 

welzijn wordt bepaald door onze gezond
heid, ons geluk. Dat geven we elkaar, door 
op elkaar te letten. Talloze inwoners hebben 
een rol als mantelzorger, in meerdere of min
dere mate. Daar zijn we trots op. Maar wie 
hulp nodig heeft van de samenleving, moet 
dit van de gemeente kunnen krijgen. Zorg 
en welzijn is geen kwestie van budgetten ter 
beschikking stellen, maar van luisteren naar 
wat inwoners echt nodig hebben.

Hoe lang is het nog houdbaar om inwoners 
om nog meer te vragen zich in te zetten voor 
de samenleving of de buren? We worden 
met elkaar steeds ouder en hebben meer 
behoefte aan ondersteuning. Kunnen we dat 
als Brummen opbrengen of moeten we dit 
samen met anderen organiseren?

We zijn rijk
Onze natuur, onze mooie omgeving, waar 
we dagelijks van kunnen genieten, onze zorg 
voor elkaar. Laten we die rijkdom koesteren.

Mooie gemeente tussen Veluwe en 
IJssel: blijf gezond! 

Wat Brummen Brummen maakt De VVD durft wel te kiezen

COLOFON

Op deze begrotingspagina leest u een korte eerste reactie van de 8 raadsfracties op de 
conceptprogrammabegroting voor 2021. Het echte debat barst los op donderdagmiddag 
29 oktober om 15.00 uur. Online te volgen via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom 
en de gemeentelijke website. 
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Het is een bijzondere tijd. Mensen maken 
zich zorgen over hun gezondheid en over 
hun toekomst. Iedereen doet zijn best om 
er ondanks alles er toch het beste van te 
maken. Ook hier, bij ons in Brummen. 
En dat is hartverwarmend. Ook de 
gemeente speelt daar een belangrijke 
rol in. Met goede zorg en waar mogelijk 
inkomensondersteuning. Dat willen 
we blijven doen. Maar dan zullen we 
wel alles op alles moeten zetten. Want 
hoewel Den Haag misschien wel een 
steentje bijdraagt, zitten we toch in 
financieel zwaar weer. En dat zien we 
terug in de cijfers van Brummen.

Flinke korting, flinke kostenstijging 
sociaal domein
Sinds 2015 is Brummen verantwoordelijk 
voor veel sociale taken. Net als iedere 
andere gemeente. En net als iedere 
andere gemeente krijgt ook Brummen 
te weinig geld vanuit Den Haag om die 
taken goed op te pakken. Daar staan de 

kranten vol van. Er is door het Rijk flink 
gekort en de kosten zijn flink gestegen. 
Samen met andere gemeenten wordt 
er hard gewerkt om ervoor te zorgen 
dat het kabinet de zaken serieus gaat 
oppakken en een vergoeding regelt 
waarmee de gemeente Brummen uit de 
voeten kan. De vraag is of het straks 
voldoende zal zijn. 

Wat Brummen Brummen maakt
De PvdA wil er niet omheen draaien. 
We zullen voor 2020 scherpe financiële 
keuzes moeten maken. Maar we blijven 
vasthouden aan waar wij voor staan. Aan 
goede betaalbare zorg voor iedereen, 
een groene en duurzame gemeente. 
En het openhouden van zwembad en 
bibliotheek. Maar ook aan de bouw van 
betaalbare woningen voor jong en oud.
We zullen allemaal een duit in de zak 
moeten doen. Maar het resultaat telt: een 
gemeente met goede voorzieningen voor 
iedereen!  

Sinds 2014 is de financiële positie van de 
gemeente verslechterd. Er is teveel geld 
uitgegeven aan onder andere de zorg 
(denk aan jeugd en huishoudelijke hulp). 
Daarom zitten we nu in grote problemen, 
gaan de lasten voor inwoners en bedrijven 
weer fors omhoog en is het de vraag of 
Brummen een zelfstandige gemeente 
kan blijven. De provincie komt Brummen 
‘helpen’ om de financiën op orde te 
krijgen.

De VVD vindt het een brevet van 
onvermogen als je dat niet zelf kunt! Maar 
dan moet je  durven kiezen. En moet je 
snijden in voorzieningen. PvdA, CDA, D66 
en GroenLinks kijken ernaar en doen geen 
enkel concreet voorstel. De VVD durft wel 
te kiezen:

• sluiting en verkoop gemeenteloket 
Eerbeek

• 1 bibliotheek in de gemeente
• privatisering zwembad Brummen
• stop op overschrijdingen van uitgaven  

in sociaal domein 

En de VVD kiest ook voor:
• kostendekkende verhuur 

sportaccommodaties
• minder ambtenaren
• onderzoek naar afstoten gemeentelijke 

diensten én naar zelfstandigheid 
Brummen

• geen nieuwe verhoging OZB (+20%) en 
toeristenbelasting

VVD fractie
P.P. Steinweg, G. Jolink, M. Meindersma-

Matulessy, C. Wijnhoven 

De waarden van GroenLinks 
Gezondheid en geluk zijn belangrijke waar
den, waar we allemaal naar streven. Deze 
waarden zijn niet met geld te koop. In de 
huidige samenleving drukken we alles uit in 
geld en daar gaat de begroting over. 

Duurzaamheid is niet duur
Het bevorderen van biodiversiteit kunnen 
we allemaal. We kunnen onze tuinen meer 
groen/blauw inrichten, de akkerbouwer 
gaat over op stroken of wisselteelt en de 
gemeente zorgt voor een evenwichtig stelsel 
van landschappelijke linten (bermen en 
sloten) die onze rijke biodiversiteit ondersteu
nen.

Huizen isoleren, gasloos bouwen, zelf na
tuurlijke energie opwekken, is investeren in 
een leefbare toekomst. Voor onszelf en onze 
kinderen.

Welvaart en welzijn
Welvaart drukken we uit in geld, maar ons 

welzijn wordt bepaald door onze gezond
heid, ons geluk. Dat geven we elkaar, door 
op elkaar te letten. Talloze inwoners hebben 
een rol als mantelzorger, in meerdere of min
dere mate. Daar zijn we trots op. Maar wie 
hulp nodig heeft van de samenleving, moet 
dit van de gemeente kunnen krijgen. Zorg 
en welzijn is geen kwestie van budgetten ter 
beschikking stellen, maar van luisteren naar 
wat inwoners echt nodig hebben.

Hoe lang is het nog houdbaar om inwoners 
om nog meer te vragen zich in te zetten voor 
de samenleving of de buren? We worden 
met elkaar steeds ouder en hebben meer 
behoefte aan ondersteuning. Kunnen we dat 
als Brummen opbrengen of moeten we dit 
samen met anderen organiseren?

We zijn rijk
Onze natuur, onze mooie omgeving, waar 
we dagelijks van kunnen genieten, onze zorg 
voor elkaar. Laten we die rijkdom koesteren.

Mooie gemeente tussen Veluwe en 
IJssel: blijf gezond! 

Wat Brummen Brummen maakt De VVD durft wel te kiezen

COLOFON

Op deze begrotingspagina leest u een korte eerste reactie van de 8 raadsfracties op de 
conceptprogrammabegroting voor 2021. Het echte debat barst los op donderdagmiddag 
29 oktober om 15.00 uur. Online te volgen via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom 
en de gemeentelijke website. 
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Volgende week donderdag moeten we als ge
meenteraad de begroting voor het komend jaar 
vaststellen. Het gemeentelijk huishoudboekje 
voor 2021. Het zal in meerdere opzichten een 
bijzondere begrotingsbehandeling worden. 
Bijzonder, omdat die behandeling niet in de 
raadzaal plaats vindt. Maar digitaal, omdat 
we ons met elkaar aan de coronamaatregelen 
moeten houden.

Bijzonder ook, omdat de gemeente Brummen 
er financieel niet goed voor staat. Daardoor zijn 
we wellicht genoodzaakt om minder populaire 
beslissingen te nemen. Zoals een noodzakelijke 
verhoging van gemeentelijke belastingtarieven.
Lokaal Belang vindt dat belastingverhogingen 
niet zouden moeten. Nu is dat onontkoombaar. 
Om ervoor te zorgen dat lokale voorzieningen, 
zoals de bibliotheken en de sportvoorzieningen, 
kunnen blijven bestaan. Maar daarvoor is wel 
geld nodig.

Net als voor het op orde brengen van de basis, 
zoals dat in de begrotingsvoorstellen wordt 

genoemd. Die ‘basis op orde brengen’ gaat 
over de financiële positie van de gemeente. 
Maar bijvoorbeeld ook het onderhoud van de 
wegen en groenvoorzieningen. Dat zijn juist die 
dingen die voor Lokaal Belang belangrijk zijn. 
Omdat inwoners en bezoekers van onze mooie 
gemeente dat ook vinden. 

In onze mooie gemeente tussen Veluwe 
en IJssel is de betrokkenheid groot. De 
betrokkenheid bij wat er in de gemeente, dorp 
of buurt gebeurt. Die betrokkenheid geldt 
zeker voor de dorps en wijkraden. Dat komt 
ook door de omvang van onze gemeente. 
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