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Voorstel college: verruim het minimabeleid
Als de gemeenteraad in december akkoord gaat met het voorstel van het
college, dan komen er vanaf volgend jaar meer inwoners in aanmerking
voor het gemeentelijk minimabeleid. Het college stelt namelijk voor om
de inkomensgrens voor het minimabeleid te verhogen van 110 naar 130
procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Ook voor regelingen
voor kinderen in gezinnen geldt dan een inkomensgrens van 130 procent.
“Door deze verhoging van de inkomensgrens kunnen wij ook aan
inwoners die werken en een laag inkomen hebben ondersteuning bieden”,
laat verantwoordelijk wethouder Annika van Klinken weten. “Daarmee
stellen we deze groep inwoners ook in de gelegenheid om mee te blijven
doen en deel te nemen aan onze samenleving.”
Met het college stelt Van Klinken
vast dat het voor inwoners met een
laag inkomen nu erg lastig is om
financieel rond te komen. “Wij
vinden het belangrijk dat iedereen
actief mee kan doen in de samenleving. Ons minimabeleid kent
verschillende regelingen voor
inwoners met een laag inkomen.
Maar door de huidige energiecrisis
en de aanhoudende hoge inflatie is
het voor steeds meer inwoners
moeilijk om financieel rond te
komen. Het meedoen in de

samenleving komt daardoor onder
druk te staan”, aldus Van Klinken.
Bijspringen
Het college ziet dat het kabinet voor
2022 en ook voor 2023 algemene
maatregelen neemt om inwoners
financieel te ondersteunen. “Dat is
natuurlijk mooi. Maar ondanks deze
generieke maatregelen van het
kabinet blijft het voor inwoners met
een laag inkomen lastig om financieel rond te komen. En voor een
aantal inwoners die tussen wal en

schip vallen dreigt de route naar
schuldhulpverlening.” Voor het
college reden om ook als gemeente
bij te springen en het huidige
minimabeleid in tact te laten, maar dit
beleid wel voor een bredere groep
inwoners in te zetten.
Brede aanpak
Het collegevoorstel past in een
bredere aanpak van de gemeente om
financieel kwetsbare huishoudens te
ondersteunen. “Zo hebben we
kortgeleden een aanpak energiearmoede ontwikkeld. Hiermee helpen
we onze inwoners om minder energie
te gaan gebruiken. En minder
energieverbruik betekent ook lagere
kosten”, stelt wethouder Van Klinken
vast. Bespaarhulpen en energiecoaches adviseren huurders én woningeigenaren over mogelijkheden om
energieverbruik te verlagen. Dat kan
gaan over woongedrag maar ook
over aanpassingen in of aan het huis.
De gemeente Brummen is ook laatst

Kinderen kopiëren uw drinkgedrag
Goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat
drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe:
geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen
met alcoholgebruik.
‘Voor veel kinderen die volwassenen
alcohol zien drinken, wordt alcohol
aantrekkelijk. Daardoor bestaat het
risico dat ze op jonge leeftijd

beginnen met drinken en op latere
leeftijd te veel en te vaak gaan
drinken.’

deze kinderen op jonge leeftijd gaan
drinken en later te veel gaan
drinken.

Kinderen ontwikkelen al vanaf hun
tweede jaar zogenaamde alcoholcognities: ze leren over alcohol.
Vanaf het vierde jaar beginnen
kinderen te onthouden wanneer
hun ouders drinken. Ook merken ze
dat het gedrag van hun ouders
verandert, nadat ze hebben
gedronken. Vanaf hun zesde jaar
hebben kinderen positieve verwachtingen over de effecten van alcohol.
Dat betekent dat veel kinderen die
hun ouders zien drinken, positiever
gaan denken over alcohol dan
kinderen die hun ouders niet zien
drinken. Dit vergroot de kans dat

Kortom: zien drinken, doet drinken.
De campagne ‘Zien drinken, doet
drinken’ is opgezet door de Alliantie
Alcoholbeleid Nederland. De
alliantie zet zich met deze campagne
in om ouders en andere opvoeders
meer bewust te maken van hun
voorbeeldfunctie wanneer ze alcohol
drinken in het bijzijn van
kinderen. We willen een positief
signaal afgeven: opvoeders hebben
meer invloed dan ze denken om
problemen met alcohol bij hun
kinderen te voorkomen. Ga voor
meer informatie naar: www.
ziendrinkendoetdrinken.nl

Belastingen voortaan via Tribuut
De maand november is begonnen en dat betekent dat Tribuut de werkzaamheden van de gemeentelijke belastingen overneemt. Eerder dit jaar
heeft het College van B&W besloten om de werkzaamheden rondom de
gemeentelijke belastingen over te dragen aan Tribuut. Hiermee sluiten we
aan bij de gemeenschappelijke regeling waar ook andere regiogemeenten
(Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) bij zijn aangesloten.
Elk jaar verstuurt de gemeente
Brummen aanslagbiljetten voor het
heffen van de gemeentelijke
belastingen. Zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Vanaf 1 januari 2023 wordt
dit door Tribuut gedaan. Vanaf
november starten zij met de
voorbereiding van deze werkzaamheden.
Vragen over de aanslag
U kunt vanaf nu met vragen over
uw aanslag terecht bij Tribuut. Het

telefoonnummer is 055 - 580 22
22. Of u kunt een e-mail sturen
naar info@tribuut.nl. In februari
2023 ontvangt u via Tribuut de
aanslag gemeentelijke belastingen.
De gemeente Brummen blijft zelf
verantwoordelijk voor het maken
van beleid en het bepalen van de
tarieven.
Vragen over betalen
Heeft u vragen over het betalen van
de aanslag gemeentelijke belastingen 2022? Dan kunt u nog steeds
bij Cannock Chase terecht, via

telefoonnummer 088 – 116 83 71.
Met ingang van 2023 kunt u met
vragen over het betalen van de
aanslag rechtstreeks bij Tribuut
terecht.
Gemeenschappelijke regeling
Tribuut Belastingcentrum is nu al
een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst
en Zutphen. Voor deze gemeenten
voert Tribuut al een aantal jaren de
belastingwerkzaamheden uit. Vanaf
volgend jaar dus ook voor de
gemeente Brummen.

aangesloten bij Geldfit. Via een
speciale website kunnen inwoners en
ondernemers met geldproblemen
snel een advies krijgen met een
overzicht van hulp die voor hen
beschikbaar is. Inwoners kunnen ook
altijd gratis telefonisch contact
opnemen met Geldfit voor een
advies. Van Klinken laat daarnaast
weten dat het college een onderzoek
is gestart of het mogelijk is op korte
termijn een noodfonds in te richten.
“Zo’n fonds zou het mogelijk moeten
maken maatwerk te bieden. Dit
vooral voor inwoners met een
middeninkomen die door de hoge
inflatie en energielasten in acute
problemen dreigen te komen en
veelal buiten de huidige regelingen
en voorzieningen vallen.” Dit
onderzoek vindt plaats op verzoek
van de gemeenteraad. De wethouder

hoopt begin 2023 de resultaten van
dit onderzoek te ontvangen.
Raadsbespreking
Het college heeft de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) om advies
gevraagd. Daarnaast is het de
verwachting dat de gemeenteraad
het voorstel bespreekt tijdens het
forum op 1 december. Twee weken
later vindt de besluitvorming over het
minimabeleid plaats.

Vervanging warmtepomp scholencluster
Deze week het College van B&W besloten de warmtepomp bij de
scholencluster aan de Lorentzstraat in Eerbeek te vervangen. De kosten,
naar verwachting 75.000 euro, schiet de gemeente voor. B&W stellen
namelijk de aannemer verantwoordelijk voor het niet goed functioneren
van de warmtepomp. Om te voorkomen dat de kinderen naar school
moeten in een onverwarmde school, neemt de gemeente nu actie.
Het scholencluster waar zowel de
Van Leeuwenschool als De Enk
gehuisvest zijn heeft 4 jaar na
oplevering van het gebouw al te
maken met een defecte warmtepomp. In de afgelopen 4 jaar is de
aannemer regelmatig op de hoogte
gesteld van de niet goed functionerende warmtepomp. Helaas wijst
deze iedere verantwoordelijkheid af.
De schoolbesturen maken hierdoor
veel extra kosten, omdat het
systeem iedere twee maanden
gereset moet worden door een
onderhoudspartij.
Defect
Onlangs is gebleken dat de warmtepomp inmiddels helemaal defect is
vanwege een kapotte compressor.
De levensduur van een warmtepomp is ongeveer 15 jaar. Nu
functioneert de warmtepomp in
deze scholencluster al binnen 4 jaar
niet meer. Reden voor het college
om de aannemer hiervoor juridisch
aansprakelijk te stellen. Ook neemt
de gemeente voorlopig de kosten
voor vervanging van de warmtepomp voor haar rekening. Het

college rekent er op dat deze extra
onkostenpost via een noodgedwongen juridisch traject te verhalen is op
de aannemer.
Voorzorg
Op dit moment wordt de school
nog wel enigszins verwarmd door
een back-up systeem. Na een
onafhankelijk onderzoek om te
beoordelen wat er nu precies aan de
hand is en wat de oorzaak van de
problemen is, wordt de warmtepomp met spoed vervangen. Dit is
ook noodzakelijk vanwege de
aangrenzende gymzaal. Op dit
moment is de watertemperatuur
namelijk niet hoog genoeg om
legionella te voorkomen. Dit wordt
nauwlettend in de gaten gehouden.
Mocht zich legionella ontwikkelen
dan zal het een tijdje niet mogelijk
zijn om gebruik te maken van de
douches van de gymzaal. Het
onafhankelijk onderzoek is belangrijk vanwege het juridische geschil
met de aannemer. Zodra dit
onderzoek is afgerond vraagt het
schoolbestuur 3 offertes op voor
vervanging van de warmtepomp.

‘Ouder & Kind festival’: feest en verbinding
Door het maken en uitreiken van de
eerste twee suikerspinnen aan Maud
en Mats heeft jeugdwethouder
Ingrid Timmer zaterdagochtend het
eerste Ouder & Kind festival in onze
gemeente geopend. Het festival is
een initiatief van #Opladers, een
project waar jonge ouders centraal
staat. “Dit festival zorgt niet alleen
voor gezelligheid en activiteit, maar
ook voor verbinding,” stelde Timmer
na afloop tevreden vast. Reden om
#opladers te laten weten dat de
gemeente ook in 2023 dit initiatief

wil ondersteunen. Lees het verslag
van deze dag op www.brummen.nl.

Wethouder Timmer opent ludiek
het festival
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van nieuwe deuren in de
gevel en het herindelen van het
pand/winkelunits, hoek Coldenhovenseweg, Stuijvenburchstraat,
Hall, sectie E, nummer 6074
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
renoveren en uitbreiden van de
woning, Cortenoeverseweg 95,
Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
verbouwen van de woning
(kapvervanging en constructieonderdelen), Hallsedijk 39, Empe
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Hoevesteeg 29, Tonden
• Ingediende aanvraag Reguliere

•

•

•

•

•

omgevingsvergunning, het
isoleren van de buitenzijde van de
woning, Rijksweg 31, Empe
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Voorsterweg 86, Brummen
Verleend reguliere omgevingsvergunning, het bouwen voor een
schuilstal voor hobbydieren,
Plagweg, Brummen, sectie K,
nummer 620.
Verleend reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning, Weg door de Plas 8,
Brummen.
Verleend reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van de
linker zijgevel door het aanbrengen van een dakkapel, Weverweg
10, Eerbeek.
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het

bouwen van een schuur, Hallsedijk
36, Empe
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Loenenseweg
144, Eerbeek
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor 36 gesloten
bodemenergiesystemen, aan de
wijk Lombok Zuid, Eerbeek
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Vastgesteld bestemmingsplan
“Laag-Soeren, Eerbeekseweg
achter nummer 8” gemeente
Brummen
Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit verplaatsen
Voetgangersoversteekplaats
Coldenhovenseweg te Eerbeek

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.

Uitkomst controle: naleving alcoholwet moet beter
We weten het allemaal: alcohol is niet gezond, en al helemaal niet voor jongeren. Om hen extra te beschermen
zijn er spelregels opgenomen in de alcoholwet. Burgemeester Van Hedel stuurde in de week van 17 tot en met 23
oktober zijn gemeentelijke toezichthouders op pad. Dit met als doel om te kijken hoe het staat met de naleving
van de spelregels over het verstrekken en eventueel ter plaatse drinken van alcohol. “Helaas moet ik concluderen
dat de uitkomsten niet overwegend positief zijn. We hebben met elkaar nog veel werk te doen!” aldus de
Brummense burgervader.
De Alcoholwet (voorheen Drank- en
Horecawet) heeft onder andere tot
doel de gezondheidsschade van
alcoholgebruik tegen te gaan. Eén
van de belangrijke voorwaarden in
die wet is dat er een leeftijdsgrens
van 18 jaar is voor het gebruik van
alcohol. Om die leeftijdsgrens te
bewaken moeten maatregelen
worden getroffen door ondernemers
(of organisaties) die alcohol verkopen. Het is aan gemeenten om
daarop toe te zien. Reden voor Van
Hedel om een uitgebreide preventieve controle te houden. “Ik wil met
deze actie vooral beter in beeld
krijgen of onze ondernemers zich
goed aan de spelregels houden. En
als dat niet zo is, dat we ze nog eens
goed informeren over deze wetgeving. Het was deze keer zeker niet
de bedoeling om direct boetes uit te
delen.”
Mystery-shopper
Er zijn in totaal 18 locaties bezocht
die alcohol verstrekken en waar
mogelijk ook ter plekke alcohol
genuttigd kon worden. “We hebben
bij deze controle gebruikgemaakt
van een mystery-shopper. Iemand

waarbij twijfel bestaat over de
leeftijd. Dit betekent dat iemand die
alcohol verkoopt in die situatie altijd
moet vragen naar een identiteitsbewijs.” De burgemeester laat weten
dat er in slechts 6 van de 18 situaties
om een ID-bewijs is gevraagd. “Dat
stelt me wel teleur.”
NIX18-bordje
Een ander belangrijke spelregel is dat
bij de entree van een locatie waar je
alcohol kunt kopen of nuttigen, een
“NIX18”-bordje of stikker moet zijn
aangebracht. “Ook nu hebben mijn
handhavers geconstateerd dat bij 6
van 18 locaties zo’n aanduiding er
niet hangt”, licht de burgemeester
toe. Hij vervolgt: “Ook is gekeken in
hoeverre de verstrekkende persoon
daartoe bevoegd is. En of de
Alcoholwet-vergunning actueel was.
Deze zaken waren spijtig genoeg
niet altijd op orde.” Hoewel Van
Hedel concludeert dat er het nodige
schort aan de naleving van de
wetgeving van de Alcoholwet bij
ondernemers en organisaties, is de
indruk dat dit soms komt door
onwetendheid of omdat de aandacht hiervoor is verslapt. “Veel

ondernemers lieten weten dat juist
onze preventieve controles helpen
om weer scherper te zijn op het
naleven van de regels. En ze vinden
het goed dat inwoners kennis
kunnen nemen van het gegeven dat
er daadwerkelijk wordt gecontroleerd en dat het naleven niet alleen
een verantwoordelijkheid is van de
ondernemer.”
De uitkomsten van deze controles zijn
voor de burgemeester aanleiding om
de komende periode actief informatie
te geven aan inwoners en ondernemers als het gaat om de regels van de
Alcoholwet. “En daarbij ligt wat mij
betreft het accent op het voorkomen
van alcoholgebruik door personen
jonger dan 18 jaar.” Daarnaast laat
Van Hedel weten dat die ondernemers waar vergunningen niet goed
op orde zijn, dringend zijn geadviseerd dit alsnog goed te regelen. “Bij
een volgende actie gaat het boete-boekje wel mee. Ik hoop alleen dat
mijn toezichthouders geen boetes
hoeven uit te delen.”

Kort nieuws
Raad besloot

Gisteravond vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. Daarbij
ging de meeste vergadertijd over de gemeentelijke reactie op het Provinciaal inpassingsplan voor een Logistiek Centrum in Eerbeek. Op onze
website brummen.nl leest u welke besluiten de gemeenteraad gisteravond
heeft genomen. Binnenkort staan ook de besluitenlijst én het audioverslag
van de vergadering op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

B&W hebben besloten de APV gemeente Brummen 2019 te actualiseren.
Zij vragen de raad om de wijzigingsverordening vast te stellen. Een actuele
APV is nodig voor de politie en de afdeling handhaving om te kunnen
optreden.

Dovenkampweg 3-5

B&W hebben besloten in te stemmen met de reactienota zienswijzen en
stelt het bestemmingsplan ongewijzigd vast voor de Dovenkampweg 3-5,
Empe. Hiermee wordt het woon- en leefklimaat verbeterd.

Spankerenseweg 57

B&W hebben besloten om een anterieure overeenkomst en een planschadeovereenkomst aan te gaan ten behoeve van het bestemmingsplan
Spankerenseweg 57. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om in het
kader van rood voor rood de agrarische bebouwing te slopen en een
woning toe te voegen.

Loenenseweg 67

B&W stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan Loenenseweg 67.
Daarnaast heeft het college besloten om een anterieure overeenkomst en
een planschadeovereenkomst aan te gaan. Hierdoor kan de tandartsenpraktijk worden geborgd en een woning met hogere goot- en nokhoogte
mogelijk worden gemaakt.

Pongeweg 4a

B&W hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Brummen, landschaps- en natuurversterking Pongeweg 4a vrij te geven
voor publicatie. Hiermee wordt het mogelijk om het landschap en de
natuur te versterken middels een bosgebied.

Stel uw vragen aan de energiecoaches!
De energiecoaches staan klaar om u te helpen met het verduurzamen van
uw woning. Op 19 november is er een inloopmiddag van 13:00 tot 15:00
uur. Dit is in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. De energiecoaches geven
antwoord op uw vragen hoe u energie kunt besparen. Dan kunt u ook een
afspraak maken voor een bezoek aan huis. Tijdens het bezoek geeft de
energiecoach u inzicht in uw energieverbruik en handige tips om het
verbruik te verlagen.
Bel de energiecoach
Misschien is er al een energiecoach
bij u aan huis geweest, maar heeft u
toch nog vragen. Of bent u bezig
met de volgende stap en wilt nog
iets navragen aan de energiecoach.
Dan hoeft u niet een nieuw
huisbezoek in te plannen, u kunt
hen ook bellen of mailen. Bijvoorbeeld om te vragen of een warmtepomp niet veel geluidsoverlast geeft
voor de buren. En hoe dat precies

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.

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

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

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

werkt met een hybride warmtepomp. De contactgegevens van de
energiecoaches vindt u op de
website brummenergie.nl.
Kom langs
U bent welkom op 19 november in
het Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2A Eerbeek. Tussen 13:00 en
15:00 uur kunt u uw vragen stellen
aan de energiecoach of een afspraak
inplannen met hen.

