
30 km wordt de norm in Brummen  
en deel van Leuvenheim
Het college heeft deze week verder richting gegeven aan een snel-
heidsverlaging in de bebouwde kom van het dorp Brummen en een 
deel van Leuvenheim. Een rijsnelheid van 30 km moet daar volgend 
jaar de nieuwe norm worden. Met het verlagen van de rijsnelheid 
voorziet het college meerdere voordelen. Het draagt bij aan de 
verkeersveiligheid en heeft door minder geluidoverlast en minder 
uitstoot van uitlaatgassen een positief effect op het milieu. 

Het ontwerp-verkeersbesluit voor deze snelheidsverlaging ligt momen-
teel 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen zijn of haar een 
zienswijze indienen. Nadien wordt duidelijk of het college een definitief 
besluit kan nemen. De overgang naar deze grotere 30 km zone volgt 
pas op het moment dat het besluit onherroepelijk is. 

Collegevoorstel aan raad over sociaal domein
Kiezen voor scenario 3 en 
daarmee stappen zetten om in 3 
jaar tijd toe te werken naar een 
evenwichtig sociaal domein. In 
één zin is dat de kern van het 
advies dat het college aan de 
gemeenteraad heeft voorgelegd in 
een uitgebreid raadsvoorstel. Dit 
voorstel vloeit voort uit het 
onderzoeksrapport over het 
sociaal domein dat een maand 
geleden door onderzoeksbureau 
Berenschot is gepresenteerd. De 
gemeente heeft dit bureau 
gevraagd een analyse uit te 
voeren naar het sociaal domein in 
Brummen en op basis daarvan te 
komen met concrete besparings-
mogelijkheden. De gemeenteraad 
bespreekt in december het 
raadsvoorstel en neemt een 
besluit over hoe er weer even-
wicht komt in het sociaal domein.

In het lijvige en gedegen onder-
zoeksrapport stelt Berenschot 
onder andere vast dat de gemeen-
te Brummen goede fundamentele 
keuzes heeft gemaakt. Denk aan 
de toegang tot zorg, de kortdu-
rende cliëntondersteuning, de 
inrichting van WerkFit Brummen 
en de werkwijze met het leefrin-
genmodel. Maar er is onvoldoen-
de zicht en grip geweest op de 
kosten voor het sociaal domein in 
relatie tot de begroting en de 
middelen die de gemeente krijgt 
van het rijk. In vergelijking met 
andere gemeenten heeft Brummen 
een sterk sociaal gezicht en is de 
gemeente ruimhartig in het 
verstrekken van (maatwerk)
voorzieningen. Daarmee is er in de 
ogen van Berenschot in de 
afgelopen jaren onvoldoende 
besef geweest van financiële 
schaarste en heeft dit dus een (te) 
kleine rol gespeeld bij individuele 
afwegingen. Dit leidt tot tekorten 
in het sociaal domein, die nu en 
op langere termijn onhoudbaar 
zijn omdat de reserves in het 
sociaal domein nagenoeg op zijn. 
Er moet dus gezocht worden naar 

een nieuw evenwicht, waarbij ook 
in de toekomst passende zorg 
geboden én betaald kan worden 
voor hen die deze nodig hebben.
 
Drie scenario’s 
Naast deze en andere waardevolle 
analyses, biedt het onderzoeksrap-
port ook handreikingen om de 
situatie om te buigen. Hierbij 
maakt Berenschot gebruik van 
bouwstenen. Per bouwsteen zijn 
de inhoudelijke en financiële 
effecten beschreven, maar ook de 
risico’s en randvoorwaarden. Alle 
bouwstenen samen vormen met 
elkaar een evenwichtig pakket van 
maatregelen. Het doel van het 
pakket aan bouwstenen is om het 
tekort volledig weg te werken. 
Concreet gaat het hierbij om een 
besparing van ongeveer 0,75 
miljoen euro per jaar over de 
komende 3 jaar. Berenschot legt 
hierbij 3 scenario’s op tafel, 
waarbij het college van B&W de 
gemeenteraad adviseert te kiezen 
voor het derde scenario. In dit 
scenario wordt het tekort in 3 jaar 
weggewerkt en wordt er een klein 
overschot gerealiseerd van 0,3 
miljoen euro. Deze buffer is nodig 

om financiële tegenvallers in het 
sociaal domein in de komende 
jaren te kunnen gaan opvangen of 
om te kunnen investeren in 
bijvoorbeeld algemene voorzienin-
gen. 

Andere voorstellen
In het raadsvoorstel doet het colle-
ge ook voorstellen op welke wijze 
de gemeente met het gekozen 
scenario aan de slag moet gaan. 
Zo wordt er een werkorganisatie 
beschreven, krijgt participatie 
vanuit de samenleving een plek bij 
de uitwerking van (beleids)keuzes 
en worden bouwstenen gefaseerd 
opgepakt. Berenschot is gevraagd 
om te ondersteunen bij de verdere 
uitwerking. 

Het onderzoeksrapport ‘Naar een 
evenwichtig sociaal domein’ is in 
z’n geheel te lezen op de gemeen-
telijke website www.brummen.nl. 
Op de pagina van de gemeente-
raad is binnenkort ook het 
raadsvoorstel te lezen. Voordat de 
raad op donderdag 17 december 
een besluit neemt, wordt het 
onderwerp besproken tijdens het 
raadsforum van 3 december 2020. 

Gedeeltelijke lockdown gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden 
ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog 
niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voort-
zetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen 
beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door 
deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, 
zwembaden en pretparken kunnen 
na een sluiting van 2 weken weer 
open en we mogen weer sporten in 
groepslessen. Mensen mogen per 
dag weer maximaal 3 mensen thuis 
ontvangen en met maximaal 4 
mensen in groepsverband buiten 
zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke 
lockdown in stand. We adviseren 
nog steeds om tot medio januari niet 
naar het buitenland te reizen, tenzij 
dat strikt noodzakelijk is. Om het 
aantal keren dat mensen in contact 
met elkaar komen te beperken, 
blijven evenementen verboden en is 
een algehele sluiting van de horeca.

Houden aan de basisregels
Het volhouden van de basismaatre-
gelen blijft cruciaal om het aantal 
besmettingen terug te dringen. Wie 
klachten heeft, ook als ze mild zijn, 
blijft thuis en laat zich zo snel 
mogelijk testen. Wie besmet is, roept 
hulp in van anderen voor bood-
schappen en andere klusjes, zodat de 
besmette persoon thuis kan blijven. 
Iedereen houdt anderhalve meter 
afstand en wie op een drukke plek is, 
gaat weg. Er is een dringend advies 
om niet-medische mondkapjes te 
dragen in publieke binnenruimtes.

Vooruitzicht
Begin december beslist het kabinet of 
de maatregelen kunnen worden 
aangepast. Dat betekent dat 
sinterklaasvieringen gevierd kunnen 
worden, maar we houden afstand 
van anderen en ontvangen maximaal 
drie personen thuis. Maar met wat 
creativiteit kunnen wellicht oplossin-
gen worden gevonden om pakjes-
avond te vieren, bijvoorbeeld in kleine 
groepjes verspreid over meerdere 
dagen of via een digitale verbinding. 
Daarnaast doet Sint er goed aan om 
op tijd en  bij voorkeur alleen zijn 
inkopen te doen en waar mogelijk 
lokaal of anders online te winkelen.
Het kabinet heeft nog niet besloten 
welke maatregelen gelden rondom 
de Kerstdagen en tijdens oud en 
nieuw. Maar hoe beter we ons nu 
aan de maatregelen houden, hoe 
groter de kans op aanpassing van 
de maatregelen.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet 
maatregelen COVID-19 in. Dan gaat 
onder andere een mondkapjesplicht 
gelden in publieke binnenruimtes 
zoals winkels, musea, restaurants en 
theaters. Het kabinet communiceert 
daar binnenkort verder over.Dankjewel ondernemers

“Vandaag, vrijdag 20 november, is het de ‘Dag van de Ondernemer’. Deze 
jaarlijks terugkerende dag valt nu midden in een periode die voor veel 
ondernemers gerust turbulent kan worden genoemd. Voor sommigen zijn 
het zware tijden, waar anderen misschien juist wel drukker zijn dan ooit. 

We willen op een dag als vandaag 
graag de aandacht vestigen op alle 
ondernemers die onze gemeente rijk 
is. Jullie laten dagelijks zien creatief, 
inventief en zorgzaam te zijn. 
Saamhorigheid bij ondernemers 
onder elkaar groeit. Dat levert mooie 
initiatieven en kansen op zoals het 
ontstaan van www.kooplokaal-
brummen.nl en  het verzorgen van 
maaltijden voor kwetsbare dorpsge-
noten. Jullie houden de gemeente 

Brummen leefbaar en zorgen voor 
energie en daadkracht. Dat is een 
compliment van ons allemaal waard! 

Koop lokaal
Als gemeente willen we onderne-
mers steunen door een oproep te 
doen aan alle inwoners: wees loyaal 
en koop lokaal! Deel daarbij gerust 
je complimenten met onze lokale 
ondernemers.  Velen van hen 
dragen immers bij aan lokale goede 
doelen en het verenigingsleven dat 
onze gemeente rijk is. Dus onderne-
mers, dankjewel dat jullie er zijn!” 

Ine van Burgsteden, wethouder 
economische zaken 

Robert Grob, bedrijfscontact-
functionaris
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Gemeenteraad besloot
Op donderdag 19 november nam de gemeenteraad weer een aantal 
besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. 
Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergade-
ring te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Raadsforum op 3 december 
Op donderdag 3 december vindt de maandelijkse forumvergadering 
plaats. Het is de voorbereidende bijeenkomst op de besluitvormende 
raadsvergadering van twee weken later. De vergadering vindt digitaal 
plaats en is via onze website live te volgen. Agenda en bijhorende stukken 
voor het forum op 3 december leest u binnenkort op onze website.

Belastingverordeningen
B&W hebben de raad voorgesteld diverse belastingverordeningen vast te 
stellen. Deze verordeningen vloeien voort uit de vaststelling van de 
programmabegroting 2021, waarbij in de paragraaf Lokale Heffingen de 
uitgangspunten voor de diverse belastingen en leges zijn opgenomen. Het 
apart in een verordening vastleggen van dit besluit is noodzakelijk om in 
2021 rechtmatig de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te 
kunnen opleggen. Meer over dit raadsvoorstel is te lezen op onze website. 

Wijzigingsplan Buitengebied, Baankstraat 5B
De Baankstraat 5B is een voormalig agrarisch bedrijf. Op het perceel ligt 
nog een agrarische bestemming met bouwperceel. De eigenaren hebben 
gevraagd om deze om te zetten naar een woonbestemming. De 
bestaande bedrijfswoning wordt een burgerwoning. Het gebruik als 
woning is passend op deze locatie omdat er geen (agrarische) bedrijven 
worden gehinderd met deze ontwikkeling. Het geldende bestemmings-
plan voor het buitengebied bevat een wijzigingsbevoegdheid die het 
mogelijk maakt om de agrarische bestemming om te zetten naar een 
woonbestemming. Het college heeft deze week het benodigde wijzi-
gingsplan vastgesteld. Daarmee wordt het omzetten van de agrarische 
bestemming (met bouwperceel) naar een woonbestemming en agrari-
sche bestemming (zonder bouwperceel) nu definitief mogelijk gemaakt.

Beslissing op bezwaar geluidswand  
Coldenhovenseweg 77 Eerbeek
Het college heeft deze week besloten om een ingediend bezwaar voor 
de omgevingsvergunning van een geluidswand aan de Coldenhovense-
weg 77 in Eerbeek ongegrond te verklaren. Omdat de ingediende 
argumenten geen weigeringsgronden bevatten zijn is er géén wettelijke 
grondslag om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. De 
gemeente moet daarom de gevraagde omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een geluidswand verlenen. Met deze beslissing op bezwaar 
volgt het college het advies van de commissie voor bezwaarschriften.

Nieuwe Lange Termijn Agenda
Ook komende maand en volgend jaar neemt de Brummense gemeen-
teraad weer diverse belangrijke besluiten. Welke onderwerpen wanneer 
op de vergadertafel van de gemeenteraad belanden, is te lezen in de 
Lange Termijn Agenda (LTA). Deze week is er weer een actuele versie 
beschikbaar gekomen. Deze is te vinden op de pagina van de Brum-
mense gemeenteraad. 

Subsidie Sportkompas
B&W hebben voor het huidige jaar aan Stichting Sportkompas een subsidie-
bedrag verleend van 681.263 euro. De subsidieverlening vond later plaats 
dan gebruikelijk, omdat de gesprekken over de exploitatie en het beheer nog 
lopen. De voorlopige budgetsubsidie valt binnen het door de raad

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 
realiseren van erfafscheidingen, 
Papiermolen 38 (kavel 69) en 
Papiermolen 24 (kavel 76) Lombok 
Zuid in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van erfafscheidingen, 
Papiermolen 40 (kavel 84) en 
Papiermolen 54 (kavel 77) Lombok 
Zuid in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een extra uitrit, 
Vosstraat 25, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
vervangen van handelsreclame, 
Loenenseweg 6C, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Melding Besluit mobiel breken en 

bouw- en sloopafval, voor een 
mobiele puinbreker, Hallsedijk 55, 
Empe

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een erker 
op Nobelstraat 84 en 86, bouwen 
van een berging op Nobelstraat 90 
en het plaatsen van een dakkapel 
op Boerhaavelaan 61, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
kippenhok, eendenhok en een 

bijenstand (bestaand), Oudeweg in 
Leuvenheim. Kadastraal bekend: 
Brummen, sectie H, nummer 2600

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, De Zicht 
8, Brummen

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, 
Eerbeekseweg 33, Hall

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, 
Loenenseweg 138, Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19 

Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG 06 
november 2020)

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Samenwerking levert succesvolle plaatsing op
Het familiebedrijf Hissink uit 
Brummen heeft dit jaar 2 nieuwe 
medewerkers in dienst. WerkFit 

Brummen heeft hierbij een belang-
rijke rol gespeeld. Het begon met 
een kandidaat vanuit WerkFit 

Brummen die weliswaar jarenlang 
niet meer had gewerkt, maar wel 
de gezochte persoon was met 
affiniteit en ervaring met sleutelen 
aan machines. Na een eerste 
kennismaking en een succesvolle 
proefplaatsing was een contract het 
resultaat. Maar Hissink had ook 
behoefte aan een boekhouder. 
Omdat WerkFit Brummen op dat 
moment niet over een geschikte 
kandidaat beschikte, werden 
samenwerkingspartners benaderd 
en kon het UWV uiteindelijk een 
geschikte kandidaat leveren. Lees 
meer hierover op onze website.

Hartewens voor leerkrachten
Vandaag is het de Dag voor de Rechten van het Kind. Voor het eerst staat 
in Nederland deze dag ook in het teken van de Dag van het Recht op 
Onderwijs en Ontwikkeling. Hiermee komt de traditionele leerplichtdag 
die jaarlijks op 15 maart plaatsvond, te vervallen. 

Voor onderwijswethouder Ingrid 
Timmer was dit reden om alle 
leerkrachten van het basisonder-
wijs en de pedagogische medewer-
kers van de kinderopvang een 
kaartje te sturen met een harte-
wens. “Zeker het afgelopen jaar is 
er buitengewoon veel inzet en 
creativiteit gevraagd van de 
leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. En dat is, zo heb ik 
ook in mijn contacten met de 
scholen en kinderopvang ervaren, 
op een zeer gedreven manier 
ingevuld,” laat Timmer weten. 
“Een blijk van waardering op juist 
deze dag vind ik op z’n plaats.” Wethouder Ingrid Timmer

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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Geen nieuw-
jaarsreceptie
Begin 2021 vindt er géén 
nieuwjaarsreceptie plaats. Het 
college heeft dat deze week 
besloten. Reden hiervoor is het 
coronavirus en de maatregelen 
die nu en ook begin 2021 nog 
van kracht zullen zijn om dit 
virus te bestrijden. Het gemeen-
tebestuur hoopt over een jaar 
(begin 2022) weer wel de 
jaarlijkse bijeenkomst in de hal 
van het gemeentehuis te kunnen 
organiseren. De nieuwjaarswens 
én de nieuwsrede van de 
burgemeester worden dit jaar 
digitaal aan iedereen kenbaar 
gemaakt. Meer informatie 
hierover volgt rond de jaarwisse-
ling via de gemeentelijke 
communicatiekanalen
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