
Gewijzigde  
openingstijden  
Servicepunt Eerbeek 
Vanaf maandag 11 november 
gelden andere openingstijden voor 
de gemeentelijke balies in het 
Servicepunt in Eerbeek. Dat heeft 
het college op 5 november 
besloten. De aanpassing is het 
gevolg van een extra bezuiniging 
op de organisatie. 

De openingstijden van het Service-
punt wijzigen op dinsdag, woens-
dag en donderdag; de mid-
dagopenstelling komt op die dagen 
te vervallen. Vanaf 11 november 
kunt u op dinsdag, woensdag en 
donderdag daar terecht tot 12.30 
uur. De openingstijden op maan-
dag van zowel de receptie als 
Burgerzaken blijft ongewijzigd. En 
vanaf 11 november is de balie 
Burgerzaken op woensdagmiddag 
gesloten. De openingstijden voor 
de receptie en balie Burgerzaken in 
het gemeentehuis blijven gelijk. 
Deze wijzigingen vloeien mede 
voort uit de bezuinigingen op de 
(capaciteit van de) gemeentelijke 
organisatie. 

De openingstijden per 11 november 
2019 zijn als volgt:
Brummen receptie
• Maandag  08.30 - 16.30 uur
• Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
• Woensdag 08.30 - 16.30 uur
• Donderdag 08.30 - 16.30 uur en 
  17.30 – 19.30 uur
• Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

Eerbeek receptie
• Maandag 08.30 – 12.30 uur en  
  13.00 – 16.30 uur en  
  17.30 – 19.30 uur
• Dinsdag 08.30 – 12.30 uur
• Woensdag 08.30 – 12.30 uur 
• Donderdag 08.30 – 12.30 uur 
• Vrijdag gesloten

Brummen burgerzaken (alleen op afspraak)

• Dinsdag 14.00 – 16.30 uur
• Donderdag 14.00 – 16.30 uur en 
  17.30 – 19.30 uur
• Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 

Eerbeek burgerzaken (alleen op afspraak)

• Maandag  14.00 – 16.30 uur en 
  17.30 – 19.30 uur
• Woensdag 08.30 – 12.30 uur 

Op afspraak
Gemeente Brummen werkt volledig 
op afspraak. Daarmee kunnen we 
inwoners op maat helpen en we 
voorkomen wachtrijen. Wilt u een 
paspoort, rijbewijs of andere 
product of dienst aanvragen? Maak 
dan altijd een afspraak met ons. Dit 
kan telefonisch of via de website. 
Voor zowel het spreekuur van 
Team voor Elkaar als de Politie in 
het Servicepunt Eerbeek is dat niet 
het geval. Daar kunt u tijdens hun 
openingstijden altijd binnenlopen.

Gemeenteraad stelt gewijzigde begroting 2020 vast
Met meerderheid van stemmen stelde de 
gemeenteraad vorige week donderdag 
de programmabegroting voor het 
komende jaar vast. PvdA, CDA, Groen-
Links, D66 en ook Lokaal Belang 
stemden voor de begroting. VVD en 
Democratisch Brummen waren tegen. De 
begroting is overigens in gewijzigde 
vorm vastgesteld. Dit omdat er 7 
tekstwijzigingen (amendementen) zijn 
aangenomen. Het was een bewogen 
begrotingsvergadering met als bijko-
mend resultaat dat na afloop zowel 
wethouder Steinweg als ook de wethou-
ders Van Ooijen en Pierik hun ontslag via 
de burgemeester bij de raad indienden. 
Van Ooijen en Pierik blijven overigens in 
de komende periode als wethouder aan 
totdat in hun taken is voorzien.

De gemeente Brummen zit in een 
financieel moeilijke periode. Er zijn 
diverse uitdagingen en wensen, maar 
de gemeente heeft ook te maken met 
een aantal forse (financiële) tegenval-
lers. Om tot een sluitende begroting 
voor volgend jaar te komen moesten er 
dus ingrijpende besluiten genomen 
worden. De meerderheid van de raad is 
van mening dat met de vaststelling van 
de begroting stappen zijn gezet om de 
financiële positie van de gemeente te 
verstevigen en daarbij ook de ambities 
en het voorzieningenniveau in de 
gemeente op peil te houden. Om dit te 
bereiken worden er uiteenlopende 
maatregelen genomen. Zo zal er 

- boven de al bestaande bezuiniging - 
vanaf volgend jaar 100.000 euro 
minder beschikbaar zijn voor de 
ambtelijke organisatie. Ook gaat er 
vanaf volgend jaar minder geld naar de 
internationale vriendschapsbanden en 
wordt er gekort op de kosten voor de 
gemeenteraad. Ook op diverse 
beleidsterreinen worden zaken 
versoberd of even uitgesteld. Een 
aantal beleidsvelden wordt hierbij 
ontzien, waaronder kunst, cultuur en 
taalontwikkeling. 

Speerpunten overeind
De gemeente blijft werk maken van de 
5 gemeentelijke speerpunten: het 
sociale domein, duurzaamheid, Ruimte 
voor Eerbeek, Centrumplan Brummen 
en een financieel gezonde gemeente. 
Om dit waar te kunnen maken is ook 
naar de inkomsten gekeken. Het college 
had al voorgesteld om de OZB met 
700.000 euro te verhogen. De raad 
besloot vanavond om de onroerende 
zaakbelasting (OZB) extra te verhogen 
met een bedrag van 545.000 euro. Het 
grootste deel daarvan (500.000 euro) 
wordt toegevoegd aan de reserves (het 
spaarpotje) en voor 2020 wordt 45.000 
euro toegevoegd aan het budget voor 
de uitvoering van het minimabeleid.  

Centrum Brummen
Ondanks de politieke commotie hadden 
de raadsleden wel de taak en verant-
woordelijkheid om de begroting te 

bespreken en vast te stellen. De 7 in 
stelling gebrachte amendementen 
werden na een uitgebreid debat allen 
aangenomen. De motie van Democra-
tisch Brummen werd niet in stemming 
gebracht. De suggestie om het centrum 
van dit dorp niet “op de schop te 
nemen” kreeg weinig sympathie van de 
andere fracties. In meerderheid wil de 
gemeenteraad de gesprekken die er op 
dit moment met allerlei partijen en 
inwoners zijn over de toekomst van het 
Brummense dorpscentrum, afwachten. 
Dit was voor DB reden om de motie in 
te trekken.

Steun voor de minima

De 7 aangenomen amendementen 
hadden betrekking op uiteenlopende 
zaken. Naast de extra verhoging van de 
OZB van ruim een half miljoen euro, 
besloot de raad ook via een amendement 
minder te bezuinigingen op het minima-
beleid. Concreet werd de korting op het 
participatiebudget van 45.000 euro in 
2020 en 80.000 euro vanaf 2021 teniet 
gedaan. De raad wil eerst afwachten of 
de impact van de Voorzieningenwijzer 
voor inwoners met een minimum 
inkomen het voor hen gewenste 
voordeel oplevert. Via een eventueel 
noodfonds kan in voorkomende situaties 
extra financiële steun gegeven worden 
aan personen en gezinnen in een 
financieel kwetsbare situatie. 

Eensgezind
Van de 7 amendementen kregen er 2 
unaniem steun van de raad. Bijvoorbeeld 
het voorstel van GroenLinks om via een 
overkoepelend (zogenoemde paraplu-) 
bestemmingsplan voor het buitenge-
bied mogelijk te maken dat landschap-
selementen aangelegd kunnen worden. 
De eenmalige kosten voor het doorlo-
pen van een procedure voor zo’n 
bestemmingsplanwijziging (3.000 euro) 
worden bekostigd uit de reserve 
duurzaamheid/Ligt op Groen. Ook het 
voorstel van Democratisch Brummen 
om nieuwbouw te stimuleren van 
koopwoningen in de lage prijsklasse 
(vanaf 150.000 in plaats vanaf 180.000 
euro) kreeg na debat unanieme steun. 

PvdA, D66 en Lokaal Belang stelden 
een aanpassing in de begroting voor 
waarmee Stichting Sportkompas niet 

alleen voor 2019 en 2020 een aanvul-
lende budgetsubsidie van 50.000 euro 
ontvangt, maar ook in de jaren daarna. 
De investering voor een halve formatie-
plaats voor een contactpersoon 
(accountmanager) voor de industrie 
werd op voorstel van D66 en Groen-
Links uit de begroting gehaald. De 
laatste wijziging betrof het reserveren 
van een bedrag van 30.000 euro als 
cofinanciering voor een toekomstige 
provinciale subsidie. Dit om veranderin-
gen in het buitengebied mogelijk te 
maken die ten goede komen aan 
natuurinclusieve landbouw, bedrijfsop-
volging en kringlooplandbouw. Met 
deze reservering kan de gemeente 
Brummen met slagkracht aanhaken op 
beleid en subsidies die de provincie in 
2020 presenteert. De 30.000 euro 
wordt gedekt vanuit de reserve 
duurzaamheid/Ligt op Groen.

Otto Koedijk werd bij aanvang van 
de vergadering benoemd tot raadslid. 
Hij neemt voor een periode van 
16 weken de plek in van het raadslid 
Van Herksen, die om persoonlijke 
redenen in deze periode deze taak 
niet kan uitoefenen.

Week Pleegzorg: liefdevolle plek voor Samantha
Het was afgelopen week de Week 
van de Pleegzorg. Van 30 oktober 
tot en met 6 november organiseer-
de Pleegzorg Nederland (onderdeel 
van Jeugdzorg Nederland) allerlei 
activiteiten om de aandacht te 
vestigen op hoe belangrijk 
pleegzorg is. Er is een tekort aan 
pleegouders. Dus gemotiveerde 
personen die een bijdrage willen 
leveren om zich te ontfermen over 
pleegkinderen, zijn welkom om 
zich over pleegzorg te laten 
informeren. 

Ook in onze gemeente zijn er verschil-
lende inwoners die zich als pleegou-
der(s) bekommeren om een kind. Een 
inspirerend voorbeeld zijn Hans Grube 
en Paula Stienstra uit het dorp Eerbeek. 
Zij doen er alles aan om hun pleegdoch-
ter Samantha een plezierig leven te 
bezorgen. Hun inspirerende verhaal 
kunt u lezen op de website www.
samengoedvoorelkaar.nl. Het is 
overigens de vijfde keer dat de Week 
van de Pleegzorg plaats vindt. Wilt u 
meer weten over pleegzorg? Kijk dan 
snel op de website www.pleegzorg.nl.
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     Op weg naar de 

Begroting 2020

Meer weten? Kijk op www.brummen.nl

Paula, Samantha en Hans, samen met hondje Sammie

Bestuurlijke veranderingen 
Tijdens het begrotingsdebat legde wethouder financiën Peter-Paul Steinweg 
met onmiddellijke ingang zijn taken als wethouder neer. Niet lang daarna 
dienden ook de wethouders Van Ooijen en Pierik hun ontslag bij de raad in. 
Zij gaven daarbij aan dat zij wel in de komende periode hun taak blijven 
vervullen tot het moment dat er nieuwe wethouders zijn benoemd. Deze week 
liet wethouder Pierik weten niet beschikbaar te zijn voor het wethouderschap in 
een nieuw college. Zij wil haar idealen in het sociale domein op regionaal of 
landelijk niveau nastreven. 

Het is de verwachting dat op 21 november nieuwe wethouders door de 
gemeenteraad benoemd gaan worden. De onderhandelaars van 4 politieke 
partijen in de gemeenteraad (PvdA, GroenLinks, CDA en D66) hebben deze 
week laten weten een concept-coalitieakkoord te hebben bereikt. Dit akkoord 
heeft de titel ‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’. Deze partijen leggen 
dit akkoord nu voor aan hun leden. Zij verwachten donderdag 14 november het 
akkoord te kunnen presenteren. Ook doen deze nieuwe coalitiepartijen dan een 
voordracht aan de gemeenteraad 



Clientondersteuning
B&W hebben besloten om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met 
Adviespunt Zorgbelang (voorheen Zorgbelang Gelderland geheten). Dit voor 
de periode 2020-2021. Adviespunt Zorgbelang verzorgt voor de gemeente 
Brummen de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning. De 
gemeente Brummen is tevreden over de samenwerking. De afspraken die voor 
de komende twee jaar gelden zijn  vergelijkbaar aan die voor 2018 en 2019. 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de bekendheid van onafhankelijke cliënton-
dersteuning bij inwoners in de gemeente Brummen hoger is dan bij vergelijk-
bare (referentie)gemeenten. Meer informatie over cliëntondersteuning vindt u 
op onze website en op www.samengoedvoorelkaar.nl. 

Verzamelverordening
B&W stellen de gemeenteraad voor om de Verzamelverordening Participatie-
wet, IOAW, IOAZ vast te stellen. Deze verordening, die een aantal oude 
verordeningen combineert, heeft in de afgelopen periode voor iedereen ter 
inzage gelegen. De reacties die zijn ontvangen heeft het college verwerkt in 
een zienswijzenotitie. Het is de verwachting dat de gemeenteraad in december 
een besluit over deze verordening gaat nemen.

Integriteitstoets wethouders
De gemeenteraad besloot vorige week om nieuwe wethouders aan te melden 
voor een integriteitstoets. Dit vooruitlopend op het toevoegen van deze toets 
in het gemeentelijke integriteitshandboek ‘Glazen huis’. Het is een landelijke 
tendens om lokale bestuurders aan zo’n integriteitstoets te onderwerpen. Het 
is de verantwoordelijkheid van de burgemeester om de bestuurlijke integriteit 
te bewaken. Met het oog op mogelijk te benoemen nieuwe wethouders heeft 
burgemeester Van Hedel inmiddels het bureau Berenschot opdracht verleend 
zo’n eventuele toets uit te voeren.  

Raadsvergadering 
Gisteravond vond het gecombineerde raadsforum plaats. Op basis van deze 
bijeenkomst is de agenda van de besluitvormende raadsvergadering vastge-
steld. Deze vindt plaats op donderdagavond 21 november. Lees meer hierover 
op onze website www.brummen.nl.

Verordeningen
• Algemene subsidieverordening 

gemeente Brummen (2016)  
(31-10-2019)

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de woning en het bouwen van 
een schuur, Harderwijkerweg 2A, 
Eerbeek (06-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van kunstwerk Tension, Knoeven-
oordstraat 62, Brummen (06-11-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van 7 rijwoningen type “Het Zusje”, 
Lombok Zuid te Eerbeek, kavel 44-50 
(06-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 1 spar, 1 Amerikaanse eik en 2 
inlandse eiken op de locatie Maria 
Stuartlaan, Eerbeek (06-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 7x conifeer, 1x Robinia, 1x 
esdoorn, 20x spar, 1x kastanje en 1x 
lariks op de locatie Tuinstraat 59-61, 

Brummen (06-11-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het verbou-
wen van de schuur, Voorsterweg 140, 
Brummen (06-11-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende standplaatsvergunning voor 

verkoop snacks e.d., Hallse Brug, Hall. 
(06-11-2019)

• Verleende vergunning voor een 
verkoopactie, Brummen. (06-11-
2019) 

• Verleende vergunning voor inzame-
ling textiel, Brummen. (06-11-2019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende rioolbuizen uit 
een kruipruimte van de woning, 
Kloosterstraat 91, Eerbeek (06-11-
2019)

• Melding Besluit lozen buiten inrichtin-
gen, voor de installatie en ingebruik-
name van een gesloten bodemener-
giesysteem aan de Engelenburgerlaan 
18A, Brummen (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het tijdelijk bewonen (voor 
een periode van maximaal vijf jaar) 
van de bedrijfswoning op locatie 
Lendeweg 8B, Hall (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het aanpassen van de 
voorgevel en constructief wijzigen van 
de begane grond op de locatie 
Lendeweg 8B, Hall (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van gevelbelet-
tering op de locatie Loubergweg 3, 
Eerbeek (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het gebruik van het perceel 
als tijdelijke opslag op de locatie, Veld-
kantweg 10, Eerbeek (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het uitbreiden van de schuur 
op de locatie Volmolenweg 30, 
Eerbeek (06-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbreden van een 
uitweg van de Wethouder Sanders-
straat 70, Eerbeek (06-11-2019)

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, voor 
Rondweg N345 De Hoven, Brum-
men I 1245 (06-11-2019)

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, voor 
Rondweg N345 De Hoven Wapsumse-
beek, Brummen C 1618 (06-11-2019)

• Melding ingebruikname openbare 
grond met verkeersmaatregelen, 
Buyinkstraatje Brummen (06-11-2019)

Volop waardering voor mantelzorgers 
Leden van het college hebben afgelo-
pen dagen deelgenomen aan enkele 
activiteiten die het Knooppunt Mantel-
zorg organiseert voor mantelzorgers in 
onze gemeente. Zo was burgemeester 
Van Hedel aanwezig bij een Hightea op 
Buytenplaets Zigtrijk in Brummen en 
bezocht hij een middagje ‘nostalgie’ 
van het Geheugensteunpunt. Wethou-

der Pierik schoof aan bij een lunchacti-
viteit van het dagactiviteitencentrum in 
het Tjark Rikscentrum in Eerbeek.

Met hun aanwezigheid wilde de 
bestuurders hun betrokken bij en 
waardering voor mantelzorgers laten 
zien. Tot en met zondag organiseert het 
Knooppunt Mantelzorg een groot aantal 

‘verwenactiviteiten’ voor alle mantelzor-
gers in onze gemeente. “Wat mooi dat 
het Knooppunt Mantelzorg de dag van 
mantelzorger in onze gemeente uitbreid 
tot een hele week”, liet burgemeester 
Van Hedel weten. Er worden hele 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd 
waarbij mantelzorgers in het zonnetje 
worden gezet. En waarmee ook onze 
waardering voor hen tot uiting komt.”

Wethouder Jolanda Pierik prijst vooral 
ook de inzet van de twee consulenten 
van het Knooppunt Mantelzorg. “Het is 
een enorme klus geweest voor Ellen 
Lammersen en Willemien Hak om deze 
hele verwenweek op poten te zetten. 
Maar met hulp van een heleboel 
partnerorganisaties zijn ze daar 
uitstekend in geslaagd.” Pierik wijst ook 
nog op het presentje dat alle mantelzor-
gers krijgen. “Voor mantelzorgers tot 
25 jaar ligt er een dopper bij het Knoop-
punt Mantelzorg klaar. Voor mantelzor-
gers van 25 jaar en ouder is dat een 
birdswing (raamvoederhuisje’ voor 
vogels).” Aanmelden hiervoor kan bij 
het Knooppunt Mantelzorg via mail-
adres mantelzorg@welzijnbrummen.nl 
of telefoonnummer 0575-561 988.

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl Kort nieuws
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Voorstel verleggen om fietspad Hallsepad
Tussen Hall en Brummen ligt fietspad 
het “Hallsepad”. Een deel van dit 
fietspad biedt momenteel te weinig 
ruimte voor het passeren en het inhalen 
van andere gebruikers. Om in de 
fietsbehoefte te kunnen voorzien en de 
verkeersveiligheid te vergroten, wordt 
de gemeenteraad voorgesteld om een 
nieuw verbreed fietspad aan te leggen. 

In dit voorstel wordt het nieuwe 
fietspad verlegd naar het naastgelegen 
onderhoudspad zodat de kap van 
bomen wordt voorkomen. Het bestaan-
de fietspad wordt  dan verwijderd en 
teruggegeven aan de natuur. Om het 
plan te kunnen realiseren is een 

herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. De ter inzage legging van 
het ontwerpbestemmingsplan heeft niet 
geleidt tot ingediende zienswijzen. 
Daardoor kan het bestemmingsplan nu 
voor vaststelling aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd.

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

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

Op de hoogte blijven van offi ciële bekendmakingen in uw gemeente

of buurt? Maak gebruik van e-mailattendering op overheid.nl
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Samen stap voor stap naar schone energie
Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te 
werken. Er moet daarom veel minder CO2 in de lucht komen. Dat heeft ook 
gevolgen voor onze gemeente. Nederland is opgedeeld in 30 verschillende 
energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid 
energie opwekken. Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met 
zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag 
op. Daarom moeten we in het groot denken.

Waar kunnen wij duurzame energie 
opwekken met zonnevelden en 
windmolens? Hoe geven we een 

passende plek in ons landschap aan 
het opwekken, opslaan en verdelen 
van energie? Welke beperkingen, 
maar vooral ook kansen liggen er? 
Om antwoord te geven op deze 
vragen, gaan wij aan de slag met de 
Regionale Energie Strategie (RES). 
Dit is een stappenplan, dat helpt om 
keuzes te maken bij de overgang 
naar onze eigen schone energie. Dit 
doen wij regionaal omdat we op die 
manier veel meer voor elkaar 
kunnen krijgen. Bovendien kunnen 
we niet alles als Brummen alleen 
bepalen. Programma gemeentelijke  

klimaataanpak 
Het opwekken van schone energie is slechts één van de vele opgaven die 
nodig zijn om ons klimaat te verbeteren. We hebben samen bijvoorbeeld 
ook werk te verzetten op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire 
samenleving, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid in 
groenbeheer, bodemkwaliteit en natuurontwikkeling. Dit vraagt om een 
aanpak waarbij we ons kunnen richten op de volle breedte van deze thema’s 
en de onderlinge verbindingen. Daarom gaat gemeente Brummen aan de 
slag om in 2020 hiervoor een programmatische aanpak te ontwikkelen.

Geef uw mening over wind- en zonne-energie in de regio
Samen met de provincie, water schap-
pen, netbeheerders en andere regio-
gemeenten bepalen we waar en hoeveel 
schone energie opwekken voor ons 
haal baar is. Dit willen we wel doen op 
een manier die het beste past bij 
Brummen en haar omliggende 
gemeenten. Hoe? Daarover kunt u nu 
mee denken via een online enquête. 
Deze is tot en met 29 november te 
vinden op www.moventem.nl/brummen.

In de enquête kunt u reageren op 
verschillende stellingen over wind- en 
zonne-energie. Zoals ‘Locaties voor 
windmolens moeten zoveel mogelijk 
langs bestaande (snel)wegen en/of 
waterwegen komen.’ Of ‘Opwekking 

van zonne-energie moet zoveel 
mogelijk plaats vinden waar de energie 
ook gebruikt wordt.’ Inwoners van 
Heerde, Epe, Apeldoorn, Zutphen, 
Lochem, Voorst en onze gemeente 
vullen dezelfde enquête in. Zo krijgen 
we een beeld van de voorkeuren in de 
hele regio. Vul dus tot en met 
29 november de enquête in via  
www.moventem.nl/brummen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 
De resultaten van de enquête gaan 
naar het bestuur van de Regionale 
Energie Strategie (RES) en worden de 
komende maanden gebruikt om de RES 
verder uit te werken. Dit gebeurt 
samen met de uitkomsten van 

verschillende RES-werksessies, 
waaraan, inwoners lokale en regionale 
partijen deelnemen. In de enquête kunt 
u aangeven of u later informatie over 
de uitkomsten wilt ontvangen. De 
resultaten zijn straks ook te vinden op 
www.brummen.nl/duurzaamheid.

Eerder onderzoek 
Begin 2019 hebben we via Brummens 
Spreekt al een breder duurzaamheids-
onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten 
hiervan zijn als eerste input gebruikt 
voor de Brummense inbreng in de RES. 
Deze enquête wordt ingezet om dieper 
in te kunnen gaan op de opwek van 
grootschalige duurzame energie en om 
een regionaal beeld te krijgen.

Bespaar thuis met hulp van  
de energiecoach
Een energiecoach is een vrijwilliger die 
met u meedenkt over manieren om 
energie te besparen. De energie coaches 
komen geheel gratis en vrijblijvend bij 
u thuis. Samen bekijkt u aan de hand 
van een huisscan hoe u uw energie-
kosten kunt verlagen.

Samen kijkt u naar het soort verlichting 
en verwarming in uw woning, de 
apparatuur die u gebruikt en de hoogte 
van uw energierekening. Met 
bijvoorbeeld de warmtecamera kunnen 
zij als het koud is een warmtebeeld van 
uw huis maken, zodat u direct kunt 
zien waar de meeste warmte in uw 
woning verloren gaat. Door uw woning 

energiezuiniger te maken, verbetert u 
ook het comfort in uw huis. De 
energiecoach helpt u om inzicht te 
krijgen in de opbrengsten en kosten 
van energiebesparende maatregelen.

Hoe werkt het?
Nadat u een aanvraag indient wordt 
deze doorgestuurd naar de 
energiecoach die het dichtst bij woont 
of het beste beschikbaar is. Deze neemt 
binnen 5 werkdagen contact met u op 
voor het maken van een afspraak. Dit 
kan ook in de avonduren. Zoek vooraf 
uw jaarafrekening op voor inzicht in uw 
energieverbruik. De energiecoach helpt 
u bij het kiezen van besparings-
maatregelen die in uw situatie past.

Aanvragen
Wilt u ook dat er vrijblijvend een 
energiecoach bij u langs komt, meldt u 
dan aan.
•  Dien online een aanvraag in via  

www.regionaalenergieloket.nl/brummen 
•  Bel of mail: 0575-712072, 

energiecoach@zutphenenergie.nl 
•  Kom naar de EnergieWinkel op 

Overwelving 10 in Zutphen  
(ma t/m za van 13.00 tot 17.00 uur)

Gemeenteraden bijgepraat 
Raadsleden van de 8 regiogemeenten, 
leden van Provinciale Staten en leden 
van de Algemene Besturen van de 
Waterschappen zijn bijgepraat over de 
Regionale Energie Strategie (RES) van de 
Cleantech Regio. Dat gebeurde tijdens de  
regionale bijeenkomst over de RES voor 
volksvertegenwoordigers op woensdag 
30 oktober in het Zone College in 
Twello. En: het was een volle bak. Dat 
het onderwerp leeft, bleek uit de vele 
vragen die de aanwezigen stelden. 

Siward Zomer, directeur van Energie 
Samen, de brancheorganisatie voor 
duurzame energie-initiatieven van 
burgers, boeren en andere 
ondernemers, gaf de aanwezigen 
inzicht in de beleidskaders die van 
belang zijn voor grootschalige 
energieopwek. Hier is de rol van de 
volksvertegenwoordigers cruciaal: zij 
hebben alle macht en kracht om de RES 
zorgvuldig vorm te geven. Als we 
duurzame energie samen met de 

gemeenschap bouwen heeft iedereen 
er profijt van.

Jongeren
Twee young professionals van de 
Klimaat en Energie Koepel (KEK) 
daagden in de verschillende workshops 
de aanwezigen uit om mee te denken 
over de vraag hoe jongeren betrokken 
kunnen worden bij het proces van de 
RES. KEK wil young professionals in 
staat stellen een duurzame toekomst 
door te geven aan volgende generaties. 
Want, voor de jongeren zijn de 
gevolgen het meest voelbaar. Jongeren 
onder de 18 jaar hebben nog geen 
stemrecht, maar wel een frisse blik. En 
ook de jongere generatie tussen 18 en 
35 jaar denkt vaak anders over de 
energietransitie dan de generaties 
daarboven. De ‘KEKkers’ zijn al in veel 
RES-regio’s betrokken en worden met 
open armen ontvangen om een 
bijdrage te leveren. De workshops 
leverden inspirerende ideeën op.

Meer informatie

Meer weten over de RES of over de RES-werksessies en wie hieraan  
deelnemen? Op www.brummen.nl/duurzaamheid en op  
www.cleantechregio.nl/res leest u meer.



WAT IS EEN BEGROTING?
Op donderdag 31 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting voor 2020 
vastgesteld. Maar wat is dat eigenlijk, een begroting? Eenvoudig gezegd is het een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht voor het komende 
jaar. De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. 

BEGROTING 2020 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik e 310,50

Rioolheffing: vastrecht e   36,35

OZB-aanslag eigenaren gedeelte  e  324,13

Afvalstoffenheffing: vastrecht e 111,22

Afvalstoffenheffing: groene container e       8,78

Afvalstoffenheffing: grijze container e       26,44

 +
  

Totale aanslag e  817,42

UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

SOORT UITGAVEN TOTAAL          PER INWONER

BESTUUR EN ORGANISATIE € 10.480.000  € 506

VEILIGHEID € 1.710.000 €	 83

VERKEER EN VERVOER €	 2.106.000 € 102

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING € 2.198.000 € 106

ECONOMIE € 275.000€ € 13

SOCIAAL DOMEIN € 21.353.000 € 1.032

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU € 4.867.000 € 235

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE € 3.723.000 € 180

ONDERWIJS € 1.774.000 € 86 
 +

 € 48.486.000 € 2.343

Het grootste deel krijgen we van het Rijk. 

€ 34.594.000 (71%)

+ 
De rest krijgen we uit lokale heffingen 

en overige inkomsten*

€ 13.905.000 (29%)

= 
De totale inkomsten voor 2020 

zijn begroot op  

€ 48.499.000

INKOMSTEN 
WAAR KOMT HET 
GELD VANDAAN? 

WAT GAAT U IN 2020 BETALEN? 
Een deel van de inkomsten van de gemeente komt uit 
lokale heffingen. Dat zijn de Onroerende Zaak Belasting 
(OZB) en de heffingen voor het riool en het verwerken 
van afvalstoffen. Met deze heffingen voor riool en afval 
betalen we de kosten die we hiervoor maken. Een 
gemeente mag hierop geen ‘winst’ maken. De 
opbrengsten van de OZB kan de gemeente naar eigen 
inzicht aanwenden. Aan die opbrengst zijn overigens 
landelijk wel maxima verbonden. Om als gemeente onze 
voorzieningen op peil te houden en onze reserves aan te 
vullen, wordt de OZB voor 2020 verhoogd. Na een daling 
van de gemiddelde lokale lasten in de afgelopen vijf jaar 

stijgen de lasten in 2020 met 12,6 procent. Hierdoor gaat 
een gemiddeld gezin volgend jaar een bedrag betalen dat 
vergelijkbaar is met het bedrag aan lokale lasten in 2015. 
Immers, in de tussenliggende vijf jaar zijn de lokale lasten 
in onze gemeente steeds gedaald. 

Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan hoe het 
staat met de lokale lasten. De berekening gaat uit van een 
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. Hun OZB-waarde is € 239.871. 

MEER WETEN? U VINDT 
DE PROGRAMMA-
BEGROTING 2020 OP
WWW.BRUMMEN.NL

IN 2020 BETAALT DIT GEZIN 
DE VOLGENDE HEFFINGEN:

*LOKALE HEFFINGEN EN 
OVERIGE INKOMSTEN

OZB e	 5.037.000

Rioolheffing  e	 2.456.000

Afvalstoffenheffing e	 1.417.000

Toeristenbelasting e	 946.000

Overige inkomsten e	 4.049.000



• De aanvullende bezuiniging op de gemeentelijke organisatie kan niet zonder enige 
impact voor de dienstverlening aan inwoners worden doorgevoerd. Concreet 
betekent dit dat de middagopenstelling van de gemeentelijke balies in het 
Servicepunt in Eerbeek op dinsdag, woensdag en donderdag komt te vervallen.

• De gemeenteraad heeft besloten om minder te bezuinigingen op het minima-
beleid. Een deel van de OZB-verhoging (€ 45.000) is bedoeld als vangnet voor 
inwoners met een laag inkomen, die in de financiële problemen dreigen te 
komen.

• Met het vaststellen van de begroting is de gemeente in staat om 
 structureel bij te dragen in de  samenwerking met de provincie 
 Gelderland in papierdorp Eerbeek. 
• Enkele voorbeelden van (nieuwe) investeringen in 2020: 
 vervangings maatregelen aan het riool, een impuls voor ICT met het oog op 

informatiebeveiliging, privacy en omgevingswet, vervanging van enkele bedrijfs voertuigen, 
verduurzamen gemeentelijke gebouwen en vervangen van masten en armaturen openbare 
verlichting.

Vorige week donderdag vond het sluitstuk plaats van een 
proces dat er voor zorgt dat de gemeente Brummen een 
gezonde financiële gemeente wordt. In het voorjaar 
presenteerde het college al een heel scala aan mogelijk-
heden om financieel gezond te worden. Met de vaststel-
ling van de programmabegroting voor 2020-2023 is 
hiervoor een flinke basis gelegd. Het pakket aan maat-
regelen is uiteenlopend. Beleid en ambities zijn bijgesteld, 
enkele bezuinigingen worden doorgevoerd en ook inkom-
sten worden verhoogd. Dit alles met als resultaat dat de 
goede voorzieningen in onze gemeente behouden blijven, 
blijvend gewerkt wordt aan de leefbaarheid in onze 
dorpen en ook de reserves worden aangevuld. 

Het is voor een gemeente erg belangrijk om een 
verantwoord spaarpotje te hebben om tegenslagen op te 
vangen. De gemeente Brummen heeft de laatste jaren 
bewust gekozen om de lasten voor inwoners laag te 
houden. Daar waar in omringende gemeenten tarieven 
stegen, was dit in Brummen nauwelijks of niet het geval. En 
dat terwijl er wel veel ambities en uitdagingen zijn die geld 
kosten. Juist het ontbreken van voldoende financiële 
middelen ging de gemeente steeds meer in de weg zitten. 

ONTBREKEN BALANS
Er zijn verschillende redenen waarom het voor de gemeente 
Brummen de laatste jaren steeds lastiger werd om financieel 
de eindjes aan elkaar te knopen. Want niet alleen werden de 
lokale lasten laag gehouden, ook ontving de gemeente 
minder geld van het rijk. Dat terwijl het rijk voor het grootste 
deel zorgt voor de gemeentelijke inkomsten (71 procent). Als 
het rijk minder geld uitgeeft, dan krijgen de gemeenten ook 
minder geld. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk 
geworden voor extra taken. Bijvoorbeeld het sociaal domein. 
De overdracht van deze taken is wel gepaard gegaan met 
een flinke en oplopende korting op het budget dat daaraan 
verbonden is. Dit alles is een hele uitdaging, ook als je je 
beseft dat de gemeente Brummen in 2011 flink last heeft 
gehad van de economische crisis. Hoewel Brummen er in is 
geslaagd de nadelige effecten hiervan goed op te vangen, 
heeft dit de financiële situatie wel verslechterd. Vooral de 
bodem van het spaarpotje kwam in zicht. Reden om ervoor 
te zorgen dat de reserves weer zouden toenemen. Meer vet 
op de botten krijgen was het motto.

BIJDRAGE INWONERS 
Om het financieel huishoudboekje gezond te maken kun je 
de uitgaven verminderen, de inkomsten verhogen of een 
combinatie daarvan. Voor dat laatste is gekozen. Daarbij 
heeft de gemeenteraad wel laten meewegen dat het 
voorzieningenniveau in onze gemeente op peil moet 
blijven. Denk aan bibliotheek, zwembad, kunst, cultuur en 
sport. Maar ook bezuinigingen op de openbare ruimte kent 

een ondergrens, evenals op de gemeentelijke organisatie. 
Om nog maar te zwijgen over de ambities die er zijn voor 
Eerbeek, op het gebied van duurzaamheid, het sociaal 
domein en een impuls voor het centrum van Brummen.

AFGEWOGEN MIX
Daarom heeft de gemeenteraad besloten om ook van 
inwoners, bedrijven en toeristen vanaf 2020 een hogere 
bijdrage te vragen aan het in stand houden van al deze 
waardevolle voorzieningen. Nadat vijf jaar achtereen de 
lokale lasten in onze gemeente zijn gedaald, is het nood-
zakelijk om een inhaalslag te maken. Een besluit dat niet 
lichtzinnig is genomen. En waarbij het gemeentebestuur 
heeft gekozen voor een mix aan maatregelen: bezuinigen 
op gemeentelijke organisatie, bezuinigingen op of uitstellen 
van bepaalde projecten en uitgaven en het verhogen van 
inkomsten. Dit laatste onder andere door een verhoging 
van de opbrengst Onroerende Zaakbelasting en toeristen-
belasting. 

De inkomsten vanuit de Onroerende Zaakbelasting worden 
in 2020 naast de gebruikelijke inflatieverhoging met 
€ 1.245.000 verhoogd. De inkomsten vanuit de toeristen-
belasting moeten in 2020 naast de gebruikelijke inflatiever-
hoging € 190.000 extra gaan opbrengen. Dit betekent dat 
het tarief per overnachting stijgt van € 1,37 naar € 1,75. 
Van deze extra opbrengst wordt 25% toegevoegd aan de 
reserve Toerisme en recreatie zodat deze ten goede komt 
aan de toeristische sector.

KEUZE GEMEENTERAAD VOOR BALANS 
TUSSEN GELD EN AMBITIES 

SPEERPUNTEN 
VAN DE GEMEENTE
• FINANCIEEL OP ORDE 

Ieder jaar een sluitende begroting, maar ook verder werken 
aan het herstel van de omvang van het eigen vermogen. 
Het spaarpotje van de gemeente moet weer beter gevuld zijn. 

• RUIMTE VOOR EERBEEK 
Met het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap gezet richting een 
nieuwe balans van wonen, werken en recreëren in Eerbeek. De komende jaren 
staan in het teken van het samen uitwerken van de plannen. 

• CENTRUMPLAN BRUMMEN
Aan de hand van de bestaande structuurvisie gaan we samen met Dorpsraad 
Brummen, ondernemers, woningstichting, inwoners en projectontwikkelaars 
aan de slag om ook een impuls te geven aan het dorpshart van Brummen.

• SOCIAAL DOMEIN
Binnen het sociaal domein gaan we samen met onze partners zorgen voor nog 
beter op elkaar afgestemde zorg voor inwoners. Dit doen we binnen de 
vastgestelde financiële afspraken. Ook gaan we ons inzetten dat iedereen kan 
meedoen op de arbeidsmarkt. 

• DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is voor ons een uitgangspunt, waarbij energieneutraliteit, 
klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit belangrijke aandachtsvelden zijn. 

BELASTINGDRUK PER INWONER

In onderstaande tabel staat de lastendruk per inwoner weergeven. De rode staaf geeft 
aan wat het gemiddelde bedrag is voor een inwoner in Gelderland. De blauwe staaf 
het bedrag voor iemand uit onze gemeente. Het gaat hierbij om een gemiddelde van 
alle lokale lasten, waaronder de OZB. Uit de tabel blijkt dat inwoners uit onze 
gemeente in de afgelopen tien jaar minder belasting hebben betaald dan de 
gemiddelde inwoner uit Gelderland. Alleen in de jaren 2013 en 2014 waren de lokale 
lasten in onze gemeente iets hoger dan het Gelderse gemiddelde. De tabel maakt 
vooral ook duidelijk dat de laatste jaren de belastingdruk per inwoner ruim lager was 
dan gemiddeld elders in onze provincie.

 Gemeente Brummen    

 Gemiddeld in Gelderland
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