10 december 2021

Gratis advies bij kiezen passende zorgverzekering

Subsidie voor gemaakte kosten CTB

Welke zorg heb ik volgend jaar nodig? En wat is er dan wel of niet
verzekerd? Het einde van het jaar komt in zicht. Dat betekent dat u kunt
nadenken over een paar financiële zaken; zoals het kiezen van een
zorgverzekering voor het komende jaar. Maar weet u al welke zorgverzekering goed bij u past? Om hulp te krijgen bij het overstappen naar een
passende zorgverzekering, biedt de gemeente Brummen in samenwerking
met De VoorzieningenWijzer een gratis adviesgesprek aan met een
adviseur. Dit aanbod geldt voor alle inwoners met een laag inkomen
(minima) inwoners met (geld)problemen en huurders van sociale huurwoningen in onze gemeente.

Ook in onze gemeente zijn er ondernemers en verenigingen die kosten
hebben gemaakt vanwege het coronatoegangsbewijs (CTB). Het kan gaan
over de aanschaf van materiaal die nodig is om het toegangsbewijs te
controleren. Maar ook om de inzet van extra personeel. Bedrijven en organisaties die op grond van de Tijdelijke Wet Covid-19 verplicht zijn om
deze controle uit te voeren, kunnen hiervoor tot en met 31 december 2021
een subsidieverzoek indienen.

Het kiezen van een passende
zorgverzekering kan een lastige klus
zijn. U moet namelijk al een
inschatting maken van uw zorg voor
het komende jaar, en bovendien wilt
u geen onnodige kosten maken.
Daarbij wilt u wel zeker weten wat
wel of niet verzekerd is. Met veel
verschillende zorgaanbieders en
zorgverzekeringspakketten kan er
veel op u af komen. Toch is het
belangrijk om goed te kijken naar
uw verzekering en hier op tijd mee
te beginnen. Zo weet u wat u
financieel te wachten staat en kunt
u straks zonder zorgen het nieuwe
jaar in.
Gratis adviesgesprek
In onze gemeente is De Voorzienin-

genWijzer actief. Met De VoorzieningenWijzer kunt u in een persoonlijk gesprek met een adviseur kijken
welke zorgverzekering het beste bij
u past. En dat is niet het enige: naast
een zorgverzekering wordt er gelijk
gekeken naar andere financiële
onderwerpen. Bijvoorbeeld of u
recht heeft op toeslagen of gemeentelijke regelingen, maar ook of uw
energiecontract nog aansluit op uw
situatie. Blijkt dat u ergens recht op
heeft, of dat u beter kunt overstappen? Als u wilt, kan dit gelijk met de
adviseur geregeld worden.
Besparen
Door samen met een adviseur te
kijken naar uw zorgverzekering,
energiecontract en andere regelin-

gen waar u recht op heeft, kan veel
geld bespaard worden. Gemiddeld
wordt er tot wel € 500,- per jaar
bespaard per persoon. Omdat u niet
onnodig geld laat liggen of risico
loopt, geeft dit bovendien rust in uw
hoofd.
Aanmelden
Kunt u hulp gebruiken bij het kiezen
van een passende zorgverzekering
of bij andere financiële zaken? Ga
naar www.datgeldtvoormij.nl/
brummen en meldt u aan voor een
persoonlijk gesprek of check zelf via
de Module Zorg online wat de beste
passende zorgverzekering is.

Nieuwe prestatieafspraken voor 2022 en 2023
Elk jaar maken woningcorporatie Veluwonen, huurdersbelangenorganisatie Samen Eén en de gemeente Brummen samen prestatieafspraken over
sociale huisvesting. Dinsdag 7 december zetten de drie partijen hun
handtekening onder de afspraken voor de jaren 2022 en 2023.
In deze nieuwe prestatieafspraken is
er aandacht voor veel thema’s: de
bouwopgave, de betaalbaarheid,
een duurzame sociale huurwoningvoorraad, wonen met zorg, huisvesten van spoedzoekers en investeren
in leefbaarheid. Drie elementen
voeren de boventoon: bedienen van
de (lage) middeninkomens, duurzaamheid én nieuwbouw.
Ingrid Timmer, binnen het college
verantwoordelijk voor wonen,
ondertekende de prestatieafspraken
namens de gemeente. “We zijn blij
met de goede samenwerking en het

onderlinge vertrouwen. Dat is een
belangrijke basis om te komen tot
goede plannen voor onze inwoners.
Of het nu gaat om de slag die we
slaan met verdere verduurzaming of
de forse inzet op nieuw te bouwen
sociale huurwoningen. Maar in de
prestatieafspraken staat dat we
ervoor gaan zorgen dat mensen met
een middeninkomen beter een huis
kunnen vinden.”
Geert van den Hoogen (secretaris
huurdersbelangenorganisatie)
beaamt dat Veluwonen de verduurzaming volop doorzet. “En de
gemeente heeft aandacht voor

groen in het openbare gebied.
Groen geeft namelijk verkoeling en
vangt veel hemelwater op. Dat
verbetert de woonkwaliteit weer.
Ook houden we samen goed in de
gaten dat er genoeg huizen zijn
voor ouderen. Daar zijn we echt
tevreden over.”
Directeur van Veluwonen Vincent
Buitenhuis constateert dat in 2021
er 53 nieuwe huizen in de gemeente
Brummen zijn opgeleverd. “En in
2022 en 2023 (her)bouwen we nog
weer 74 nieuwe huizen. Maar dat is
niet genoeg en daarom zoeken we
samen met de gemeente graag naar
oplossingen. Want ook de komende
jaren zullen we nieuwbouw hard
nodig hebben om genoeg mensen
fijn te laten wonen.”

Dinsdag heeft het college van
burgemeester en wethouders
namelijk de Subsidieregeling kosten
controle Corona Toegangsbewijs
(CTB) vastgesteld. Op basis hiervan
kunnen de betreffende organisaties
subsidie aanvragen voor de
tegemoetkoming in de gemaakte
kosten. Met deze inspanning
immers dragen deze ondernemers
en verenigingen bij aan de strijd
tegen verder verspreiding van het
coronavirus. Een aanvraag, die
uiterlijk 31 december ingediend
moet zijn, moet gaan om kosten die
gemaakt zijn in de periode van 22
september tot en met 31 december
2021. Welke voorwaarden gelden
en hoe een aanvraag ingediend
moet worden is te lezen in een
bericht op brummen.nl/corona.
Voor vergoeding komen de
volgende kosten ter ondersteuning
van de controle coronatoegangsbewijs in aanmerking:
- verschuldigde loonkosten van
werknemers en arbeidskrachten;
- verschuldigd vakantiegeld,

pensioenafdrachten en sociale
zekerheidslasten, in verband met
de loonkosten;
- bij externe inhuur: de kosten van
werving, selectie, administratie en
aansturing van werknemers en
arbeidskrachten;
- materiële kosten die de controle
van het coronatoegangsbewijs en
identiteitsdocument faciliteren;
- verschuldigde BTW, voor zover
deze verschuldigd is over de
kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt.

Tot eind dit jaar:
Covid-19 subsidie culturele organisatie
Nog tot eind dit jaar kunnen culturele organisaties en buurthuizen een
subsidieaanvraag indienen. Dit wanneer ze aantoonbaar inkomstenverlies
hebben vanwege de coronapandemie. Een groot aantal organisaties heeft
dit al gedaan, maar het subsidieplafond is nog niet bereikt. Culturele
organisaties en buurt- en dorpshuizen die nog geen aanvraag hebben
ingediend, kunnen dit nog tot en met 31 december 2021 doen. Daarna is
het indienen van een aanvraag niet meer mogelijk.
Begin juli dit jaar heeft de gemeente
2021 een tijdelijke subsidieregeling
COVID-19 voor kunst- en culturele
organisaties en buurt- en dorpshuizen in het leven geroepen. Hiervoor
heeft de gemeenteraad in juni 2021
een subsidieplafond van € 98.750
vastgesteld. Doel van deze subsidieregeling is om de culturele sector en
buurt- en dorpshuizen financieel te
ondersteunen. Dit omdat zij door de
getroffen coronamaatregelen niet of
nauwelijks uitvoering hebben
kunnen geven aan het uitvoeren en
organiseren van activiteiten,
optredens of concerten. De
gemeente kan een éénmalige

subsidiebijdrage verstrekken als er
sprake is van aantoonbaar inkomstenverlies in de periode 15 maart
2020 tot en met 15 maart 2021.
Hiervoor gelden wel enkele
voorwaarden.
Heeft uw culturele organisatie nog
geen aanvraag ingediend? Kijk dan
op onze website welke voorwaarden
hierop van toepassing zijn en hoe u
digitaal uw aanvraag kunt indienen.
Als u hierover vragen heeft neem
dan contact op met mevrouw
Pietersz via telefoonnummer
06 40 67 65 88.

(Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u naar
www.https://www.brummen.nl/subsidies/coronasubsidie-cultuur-buurthuizen.html

Veluwonen renoveert in de Noorderenk, Eerbeek. V.l.n.r. Ingrid Timmer (wethouder wonen, gemeente Brummen),
Geert van den Hoogen (secretaris Samen Eén) en Vincent Buitenhuis (directeur Veluwonen).
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Omgevingsvergunning
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
hekwerk, Bredenoordweg,
Brummen, sectie P, nummer 174
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een
carport, Händelstraat 118,
Eerbeek
• Intrekking omgevingsvergunning,
het kappen van 23 diverse
bomen, Juliana van Stolberglaan
2A, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
conifeer en een berk, Charlotte
van Bourbonlaan 10, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2
esdoorns, 1 lariks en 1 berk,
Gravin van Burenlaan 13, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
beuk, Het Hungeling 2B, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
driestammige amberboom, De
Ploeg 11, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 16
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diverse bomen, Juliana van
Stolberglaan 2A, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
driestammige Amerikaanse eik,
Sophia van Württemberglaan 4,
Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van
het dak en het plaatsen van
zonnepanelen op de locatie
Burgemeester de Wijslaan 14,
Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel,
Hallseweg 9, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een erfafscheiding,
G.K. van Hogendorpstraat 54,
Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van
twee warmtepompen op de
locatie Händelstraat 45, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een eik, Lendeweg 6,
Hall

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van de oprit,
H. Kamerlingh Onnesstraat 6,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 16 diverse bomen,
Juliana van Stolberglaan 2A,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van twee luifels, D.W.
van Vreeswijklaan 9, Eerbeek
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, Brummenseweg
10A te Eerbeek voor realisatie
werktuigenberging
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, het oprichten van
een groothandel in aanhangers,
paardentrailers en koetsen, voor
Op den Berg ong, Brummen
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende Raadsvergadering op 16 december 2021

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.

Acht voorstellen op agenda gemeenteraad
Vijf bespreekstukken en drie voorstellen die vermoedelijk zonder debat
besloten worden. Dat is de inhoud van de agenda van de laatste besluitvormende vergadering van onze gemeenteraad in 2021. De agenda en
bijhorende stukken leest u op brummen.nl. De vergadering start ditmaal
om 19.00 uur. De bijeenkomst vindt weer digitaal plaats en is daardoor
voor iedereen thuis te volgen via het televisiekanaal van de publieke
lokale omroep VoorstVeluwezoom en onze website.
Eén van de onderwerpen waarover
de raad zeker met elkaar in debat
gaat voordat een besluit wordt
genomen is het voorgenomen
besluit van de provincie om een
inpassingsplan vast te stellen voor
de locatie en ontsluiting van
papierfabriek Folding Boxboard
Eerbeek. Volgens de procedure die
voor zo’n Provinciaal inpassingsplan
geldt, wordt de gemeenteraad in de

gelegenheid gesteld een reactie te
geven. Een ander belangrijk
onderwerp dat aan bod komt is de
definitieve vaststelling van de
Regionale Energiestrategie 1.0 van
de Cleantech Regio. Deze is in het
afgelopen jaar na een intensief participatietraject en in nauwe samenwerking in de regio, tot stand
gekomen.

Dry January: zeg ‘ja’ tegen een
alcoholpauze
De dagen worden korter, je zit meer binnen en je
wilt het thuis gezellig maken. Aan het eind van
de middag schenk je een welverdiend glas rode
wijn in. Dat hoort bij deze tijd van het jaar, toch?
Of is het stiekem een gewoonte geworden? Ook
benieuwd wat een maand niet drinken met je
doet? Doe net als duizenden anderen mee met
Dry January!

De gemeenteraad bespreekt
daarnaast ook het voorstel om een
nieuw bestemmingsplan vast te
stellen voor het perceel aan de
Akkergeelster 63-65. Dit plan
voorziet in de realisatie van een
appartementengebouw met 10
appartementen. Ook buigen de
raadsleden zich over een voorstel
om de grondexploitatie voor het
gebied Elzenbos II CD vast te stellen.
Het vijfde bespreekpunt op de agenda is het raadvoorstel over de
belastingverordeningen 2022.

Kort nieuws
Subsidieplafonds

B&W hebben de Algemene subsidieregeling vastgesteld. Met het
opstellen van deze subsidieregeling maakt de gemeente de algemene
subsidieregels en de bijbehorende voorwaarden voor iedereen inzichtelijk. Ook hebben B&W de onderverdeling per beleidsterrein en per
organisatie van de subsidieplafonds vastgesteld. Het gaat hier om het
jaar 2022. De betrokken organisaties en verenigingen worden voor het
eind van dit jaar per brief hierover geïnformeerd. Met deze werkwijze
geeft de gemeente duidelijkheid of een organisatie voor subsidiering in
aanmerking komt.

Evaluatie huurtarieven sport

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de huurtarieven van de
gemeentelijke sportaccommodaties. Het gaat zowel om de binnen- als
de buitensport. Het adviesbureau Drijver en Partners, gespecialiseerd in
dergelijke onderzoeken, heeft nauwgezet gekeken hoe de huurtarieven
zich verhouden tot de kosten. Denk aan de kosten voor de bouw of
aanleg van een sporthal of voetbalveld, het onderhoud daarvan en de
kosten voor energie. Ook is gekeken hoe de huurprijzen zijn ten
opzichte van andere gemeenten in de regio. Ook zijn de vergoedingen
die buitensportverenigingen ontvangen in relatie tot hun accommodatie
onder de loep genomen. Zijn ze nog realistisch voor het doel dat ermee
gediend wordt? De evaluatie is vastgelegd in een rapport. Vorige week
is dit rapport aangeboden aan de betrokken verenigingen en de
gemeenteraad. B&W bereiden op basis van dit onderzoek een concreet
voorstel voor dat naar verwachting in januari wordt besproken door de
raad.

Meidoornlaan 18a/b

B&W hebben besloten om (via een zogenoemde gecoördineerde
procedure) een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor het
perceel Meidoornlaan 18a en 18b in Brummen. Op deze plek is
zorgaanbieder Dagelijks Leven voornemens een woorzorgvoorziening te
realiseren met 20 plaatsen voor dementerenden. Het bestemmingsplan
moet deze woonzorgvoorziening planologisch mogelijk maken. B&W
constateren dat de locatie ruimtelijke gezien passend is en het pand er
stedenbouwkundig voor geschikt. Er is ook in onze gemeente een
stijgende behoefte aan zorg voor dementerende ouderen en het
initiatief past daarmee binnen zowel de woonvisie als de woonzorgvisie.
Op basis van gesprekken met onder andere omwonenden heeft
Dagelijks Wonen een aantal wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke plan. Na het verwerken van eventuele zienswijzen wordt het
bestemmingsplan uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
len. Deze worden vermoedelijk
zonder debat unaniem besloten.
Het gaat om de bestemmingsplannen voor woningbouw aan de
Sperwerstraat in Brummen en het
realiseren van een groepsaccommo-

datie en een recreatiewoning voor
maximaal 16 personen aan de
Hallsedijk 48-50.
Tot slot neemt de raad een besluit
over de lijst met ingekomen en te
verzenden stukken.

Veel mensen drinken wel eens
alcohol. Vaak is dit gewoontegedrag. Een glas wijn of bier drinken is
nu eenmaal lekker ter ontspanning.
Maar wat nu als we in de maand
januari helemaal geen alcohol
drinken? Zou het moeilijk zijn om de
alcohol te laten staan? Heeft het
écht een positief effect op het
lichaam? Vanaf nu kun je je
inschrijven voor Dry January op
www.ikpas.nl.

IkPas helpt
Succesvol pauzeren tijdens Dry
January kan een uitdaging zijn. In
die maand ligt er een dipje op de
loer. Als je je inschrijft op www.
ikpas.nl dan ontvang je tips,
artikelen, recepten en badges die je
helpen en stimuleren om geen
alcohol te drinken. Uit onderzoek
blijkt dat ruim driekwart van de
deelnemers aan IkPas het de hele
maand volhoudt. Bovendien voelt
60% van de deelnemers zich

mentaal of lichamelijk fitter, 55%
slaapt beter, 32% voelt zich
gezonder en 31% valt af in gewicht.
Schrijf je nu in en ervaar zelf wat
een alcoholpauze met je doet!

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.

Hamerstukken
Tijdens de raadsfora van 2 december
bleek dat gemeenteraadsleden het
eens zijn over drie andere voorstel-

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

Meedoen: alleen of samen
Meld je aan via www.ikpas.nl. Doe
alleen mee of als team. Stimuleer je
familieleden, vrienden of sportteam
om ook mee te doen. Zo wordt de
uitdaging voor iedereen leuker en
makkelijker!

