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“Pleegzorg? Het geeft ons heel veel voldoening én energie”
Samen met haar man Paul en haar twee dochters vormt Anneliek Eltink uit
Brummen alweer verschillende jaren een pleeggezin. “Het is buitenge
woon waardevol om dit te doen”, laat ze enthousiast aan wethouder
Ingrid Timmer weten. “Tijdelijk de zorg op je nemen van een jong kind,
dat geeft ons veel voldoening”. Wethouder Timmer sprak de Brummense
pleegmoeder omdat het deze week de Week van de Pleegzorg is. Reden
voor de wethouder om van een ervaringsdeskundige te vernemen wat er
allemaal komt kijken bij de zorg voor een pleegkind.
Het gezin Eltink heeft weloverwogen in 2009 de keus gemaakt om
als pleeggezin tijdelijk een kind een
stabiel en veilig thuis te geven. “We
hebben hier goed over nagedacht
en eensgezind hiervoor gekozen.
Dit hebben we gedaan nadat we
vanuit Rotterdam naar Brummen
zijn verhuist. Hierbij hebben we ook
bewust gekozen voor crisisopvang.
Dat betekent dat je meestal voor
een periode van maximaal een jaar
de zorg voor een kind hebt. In die
periode wordt gezocht naar een
oplossing voor een langere periode.” Entrea Lindenhout is de
pleegzorgorganisatie waarvoor het
gezin Eltink actief is. “De contacten
zijn goed en we krijgen ondersteuning van een prettige en ervaren
pleegzorgwerker. Maar ook
belangrijk voor ons is dat we met
andere pleegzorgouders in ons dorp
goed contact hebben. We wisselen
ervaringen uit en helpen elkaar als
dat nodig is.”

Geluksmomentjes
Anneliek Eltink is blij dat de
gemeente samen met pleegzorgorganisaties extra aandacht vraagt
voor het tekort aan pleegzorggezinnen. “Als je de drive voelt om als
persoon of als gezin een kind in een
lastige situatie te helpen, dan is het
zeker goed om je hierin eens goed
te verdiepen. Bij twijfel over
eventueel pleegouderschap is haar
advies daarom altijd: ga het eerst
goed onderzoeken! Ook wij zijn
destijds begonnen met het bezoeken van een voorlichtingsavond,
gevolgd door verdiepingsgesprekken en ook een aantal cursussen.”
Een zorgvuldige voorbereiding,
maar wat Anneliek betreft nog geen
garantie voor succes. “Met veel
liefde en trainingen ben je er nog
niet. Het is ook belangrijk dat je
stabiliteit biedt. In allerlei opzichten.
En dat je flexibel bent en stevig
maar ook makkelijk in het leven
staat. Want de zorg van een kind,

Online informatieavond
Om zo veel mogelijk kinderen ‘zo thuis mogelijk’ te laten opgroeien
zijn er dringend meer nieuwe pleegouders nodig. Jaarlijks zelfs zo’n
3.500. Reden om op woensdag 11 november een digitale informatieavond te organiseren voor belangstellende personen.
Aanvang is 20:00 uur. Tijdens deze avond krijgt u vrijblijvende informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via
wordpleegouder@pactum.org. Alvast meer weten over pleegzorg?
Kijk dan op www.openjewereld.nu.

dat vaak heel veel onprettige
dingen heeft meegemaakt, vraagt
veel energie en aandacht.” Ze
koestert de vele mooie momenten
die ze met haar pleegkinderen heeft
meegemaakt. “Er zijn zoveel
geluksmomentjes, die je doen
beseffen waarom het zo waardevol
is om pleeggezin te zijn.”
Zelfverzekerd
In de afgelopen jaren heeft de
Brummense pleegzorgouder volop
ervaring kunnen opdoen. “Dat
maakt je zelfverzekerder. We weten
als gezin ook heel goed wat we
willen en waar we goed in zijn. Niet
alleen bieden we een rustige
omgeving voor ons pleegkind, maar
ook zijn we goed in het onderhouden van de contacten met de
mensen die horen bij dat kindje,
zoals een moeder, vader en andere
familie. Wij vinden de biologische
familie namelijk heel belangrijk. En
wat ook de aanleiding is voor de
ontstane situatie, wij hebben daar
geen oordeel over.” Mooi vindt
Anneliek ook dat ze met eigen ogen
ziet dat een kind dat door een ‘valse
start’ beschadigd is, geleidelijk aan
weer herstelt. “Wij zijn dus erg positief over het zijn van pleegzorg. We
krijgen er als gezin meer energie en
een heleboel voldoening van.”
Diverse vormen
Natuurlijk zijn er ook lastige kanten
van pleegzorg. En Anneliek vindt
het belangrijk dat die ook goed aan
bod komen als het gaat om het
werven van nieuwe pleegouders.
“Het is zeker niet voor iedereen
weggelegd. Het moet dus echt een
weloverwogen keuze zijn”, stelt ze
vast. Maar graag benadrukt ze ook
dat er allerlei uiteenlopende vormen

Anneliek Eltink (links) toont de campagnebanner samen met wethouder Timmer.
van pleegzorg zijn. “Wij hebben
gekozen voor crisisopvang. Dan
moet je eigenlijk a la minute
beschikbaar zijn. Het gaat dan om
opvang met een tijdelijk karakter.
Meestal dus maximaal een jaar.
Daarnaast is er ook perspectief
biedende opvang. Dat is pleegzorg
voor een periode zo lang als nodig
voor het kind.” Anneliek vindt het
ook belangrijk te melden dat er
minder intensieve vormen van
pleegzorg zijn die wel waardevol
zijn. “Bijvoorbeeld door één of twee
keer per maand een kind een
weekend op te nemen. Een vorm
van zorg waarmee je de ouder
ontlast en mogelijk een uithuisplaatsing kunt helpen voorkomen.”
Persoonlijk gesprek
Wethouder Ingrid Timmer en
Anneliek Eltink hopen beiden dat
veel inwoners in aanraking komen

met deze pleegzorgcampagne en
zich gaan aanmelden voor de
vrijblijvende (digitale) informatiebijeenkomst op 11 november.
Daarbij benadrukt de ervaren
pleegouder dat het niet uitmaakt of
je alleenstaand bent of een gezin
hebt. Ook geloof, leeftijd of
seksuele geaardheid speelt geen rol.
“Iedereen kan in principe pleegzorgouder worden.” Anneliek sluit af
met het aanbod aan inwoners uit de
gemeente Brummen om in een
persoonlijk gesprek meer te
vertellen over pleegzorg. Wilt u
hiervan gebruikmaken, stuur dan
even een mailtje naar samengoedvoorelkaar@brummen.nl. Dan
wordt het contact snel gelegd.
Ingrid Timmer is onder de indruk
van de bevlogenheid van Anneliek
en al die andere pleegouders die in
onze gemeente actief zijn. “Waardering is echt op z’n plaats.”

Levendig debat leidt tot vaststelling begroting 2021
De 8 raadsfracties zorgden vorige week donderdag voor een levendig en
op sommige momenten ook scherp debat over de gemeentelijke
programmabegroting. Met als uitkomst dat de begroting 2021 zoals die
door het college was voorbereid, met ruime meerderheid werd aan
genomen. De fracties VVD, Fractie Hofman-Kleverwal én Democratisch
Brummen stemden tegen. Daarnaast werden er 2 amendementen en
8 moties in de politieke arena gebracht. Een deel daarvan haalde met
succes de eindstreep, enkele kregen geen meerderheid en sneuvelde dus.
Het was het amendement met 17
alternatieve begrotingsvoorstellen
van de VVD-fractie die voor de
meeste politieke commotie zorgde
tijdens het debat. De VVD gaf
daarmee inhoud aan hun wens om
geen lasten te verzwaren, maar
inhoudelijke keuzes te maken die

leiden tot ruim 1 miljoen structurele besparing. Geen enkele van de
andere fracties kon zich hierin
vinden, waardoor dit tekstvoorstel
werd verworpen. Anders verliep
het bij het amendement van
GroenLinks om de komende jaren
werk te maken van het stimuleren
van natuur inclusieve landsbouw
in nauwe samenspraak met
agrariërs, inwoners en andere
betrokken organisaties. Dit
voorstel werd gesteund door
14 van de 18 raadsleden.
Consequenties begroting
Met één aangenomen tekstwijziging
werd de gewijzigde begroting in
stemming gebracht. Deze werd met

ruime meerderheid aangenomen.
PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en
Lokaal Belang stemden voor de
begroting. VVD, Democratisch
Brummen en Fractie Hofman-Kleverwal waren tegen. Dit betekent
dat de gemeente de tijd neemt om
weer als gemeente robuust te
worden. Dat het voorzieningenniveau op peil blijft en dat de inzet er
in 2021 op gericht is om de
basisdienstverlening verder op orde
te brengen. Maar ook dat er sprake
is van een verhoging van de
Onroerend zaak belasting om dit
mogelijk te maken. Omdat met deze
keuzes de begroting nog niet
meerjarig structureel sluitend is, is de
verwachting dat de provincie later
dit jaar zal besluiten preventief
toezicht toe te passen. De gemeente
Brummen blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor haar financiën, maar
zal met steun van de provincie
werken aan een herstelplan. Voor
extra uitgaven die niet begroot zijn,
is bij een dergelijke situatie toestemming van de provincie nodig.

College aan het werk
Met de vaststelling van deze
begroting weet het college en de
ambtelijke organisatie wat er met
het oog op 2021 moet gebeuren.
Werk aan de winkel dus. Via een
zestal aangenomen moties heeft
het college nog een aantal extra
opdrachten gekregen. Zo
verzoekt de raad het college om
actie te ondernemen om tot
kostendekkendheid te komen van
het gemeentelijk vastgoed. Er
wordt een strategie verwacht
waarbij inzicht is in de afwegingen die hierbij gemaakt worden
en waarbij niet essentieel
gemeentelijke gebouwen worden
verkocht. Bij het doel om te
komen tot een efficiëntere en
meer projectmatige wijze van
samenwerken tussen gemeente
en wijk- en dorpsraden stelt de
raad voor om de wijkraden zelf
hiervoor een voorstel te laten
opstellen. In een andere motie
stelt de raad vast dat het actief
betrokken wil worden bij de

bestuurskrachtmeting en daarbij
ook wensen heeft over de meting
van de (interne) bedrijfsvoering.
In een aantal moties kwam
duurzaamheid aan bod. Zo riep de
raad het college op om bij het
programma Klimaat en Duurzaamheid te werken met een helder en
te monitoren overzicht. Dit
overzicht moet de duurzaamheidsacties vanuit alle gemeentelijke
programma’s in beeld brengen.
Ook stelde raad de motie vast om
via het personeelsbeleid en binnen
het opleidingsbudget serieuze
aandacht te geven aan duurzaamheid als grondhouding voor alle
medewerkers. De zesde en laatste
vastgestelde motie roept B&W op
om als gemeente stageplekken te
creëren voor uiteenlopende
opleidingsniveaus.
De besluitenlijst van deze vergadering, evenals het audioverslag van
de vergadering, is te vinden op de
website van de gemeenteraad.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een luifel, Narcisstraat 43, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur, Offenbachstraat 68, Eerbeek

• RECTIFICATIE ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning, Dwarsweg ong. in
Brummen, kadastraal Brummen I
2100
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

Kort nieuws
vergunning, het bouwen van 8
woningen type “Groenzicht”,
Papiermolen 56 t/m 70 in het
plan Lombok Zuid, Eerbeek
Ruimtelijke plannen
• Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan “Archeologie”
gemeente Brummen

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.

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te
doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam.
De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de
ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle
patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer
vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom
besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeelte
lijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

lockdown van 14 oktober. Medio
december beoordeelt het kabinet
wat er voor de periode daarna
mogelijk is. Er moet voldoende
bewijs zijn in vermindering van het
aantal besmettingen en de druk op
de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Het risico om besmet te raken blijft
hoog: op dit moment testen in
Nederland 1 op de 6 mensen
positief. Dus het volhouden van de
maatregelen is cruciaal. Thuisblijven
en testen bij klachten. Drukte

Blijf zoveel mogelijk thuis
Door het aantal contactmomenten
en reisbewegingen verder te
beperken, grijpen we in op die
plaatsen waar risico op overdracht
van het virus het grootst is.

vermijden en afstand houden. Dit
doe je voor jezelf en voor je naasten.
Voor de winkeliers die open willen
blijven en voor de horeca die weer
open wil. Vanaf 19 november gaan
we terug naar de gedeeltelijke

Vacature bij MAR
Een nieuw lid en dan iemand met interesse voor de wet maatschappelijke
ondersteuning. Die zoektocht is de Maatschappelijke Advies Raad (MAR)
in onze gemeente gestart. Door het vrijkomen van een plek binnen de
MAR wordt nu gezocht naar een vervanger. Deze vervanger wordt lid
van de werkgroep Wmo. De MAR is een officieel adviesorgaan van B&W.
Vacature en meer informatie leest u op www.margemeentebrummen.nl.

Raadsvergadering 19 november
Op donderdag 19 november vindt de maandelijkse besluitvormende
raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. Ook deze raadsvergadering
vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Na het forum van
gisteravond zijn de onderwerpen die op 19 november aan bod komen
bekend. Welke dit zijn leest u in het nieuwsbericht op onze website.

Cleantech Regio biedt concept RES aan
Cleantech Regio heeft vorige week de concept RES officieel aangeboden
aan het Nationaal Programma RES. De afgelopen maanden hebben wij in
de samenleving reacties opgehaald op de Concept RES. Wij hebben veel
reacties ontvangen. Daar zijn wij blij mee, deze reacties geven ons veel
informatie over wat er leeft en geven ons belangrijke aandachtspunten
mee in het proces naar de RES 1.0.
Door de stuurgroep RES zijn deze
reacties gebundeld in een notitie
die op www.cleantechregio.nl/res
te lezen valt. Daarnaast heeft de
stuurgroep een brief geschreven
aan het NPRES, waarin de
stuurgroep een aantal aandachtsen zorgpunten meegeeft. Cleantech Regio werkt samen met

maatschappelijke partners,
bedrijven en inwoners verder aan
de RES 1.0. Met hen gaat
Cleantech Regio online dan wel op
een andere manier in gesprek over
het vervolg. Lees de Concept RES,
een netimpactrapportage en de
reacties van bewoners en raden op
www.cleantechregio.nl/res.

Van Burgsteden ondertekent afspraak
‘Regiodeal Veluwe’
Wethouder Ine van Burgsteden heeft namens de gemeente Brummen de
samenwerkingsovereenkomst ‘Regiodeal Veluwe’ ondertekend. Bij een
regiodeal gaat het om een nauwe samenwerking van het rijk met een
regio, in dit geval dus de Veluwe.
Eén van de doelen van deze deal is
het toerisme beter over de Veluwe
spreiden. Van Burgsteden: “De
gemeente Brummen is van oudsher
met de landgoederen en verbonden
aan de Veluwezoom een uniek
onderdeel van het Veluwegebied.
De afspraken in provinciaal en
regionaal verband bieden volop
kansen om recreanten en toeristen
gedurende het hele jaar door alle
mooie plekken in onze gevarieerde
gemeente te kunnen laten zien.”
Met de samenwerkings
overeenkomst willen Brummen en
de samenwerkingspartners dit in
goede banen leiden.
Inzet is ook de recreatieve en
toeristische sector te verduurzamen.
“De betrokken partijen willen met

elkaar via een samenhangende
aanpak de economie, de leefomgeving en een uitgebalanceerde natuur
het Veluwegebied toegankelijk
houden. Voor nu en voor onze
kinderen,” aldus Van Burgsteden. Stip
op de horizon is hierbij 31 december
2024 met een doorkijk naar 2025.

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

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

