
Openingstijden Kerst en oud en nieuw
Het gemeentehuis in Brummen en Servicepunt in Eerbeek zijn op dinsdag 
24 december geopend tot 12.30 uur. Op 25, 26 en 27 december zijn we 
gesloten vanwege Kerst. Op maandag 30 december gelden de reguliere 
openingstijden. Op dinsdag 31 december (oudejaarsdag) zijn we geopend 
tot 12.30 uur. Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari) zijn we dicht. 

Houd er rekening mee dat u op tijd uw reisdocument, rijbewijs of andere 
producten aanvraagt. Er zijn in de weken van Kerst en oud en nieuw weinig 
afspraakmogelijkheden om een aanvraag voor een document in te dienen.

Donderdag 2 januari zijn we op beide locaties vanaf 10 uur weer open.

Campagne maakt geldzorgen bespreekbaar 
Komende week ontvangt iedereen in 
onze gemeente een opvallende kaart in 
de brievenbus. Deze bijzondere kaart 
maakt onderdeel uit van een gemeente-
lijke campagne waarin het voorkomen 
en tegengaan van schuldenproblematiek 
bij inwoners centraal staat. “Juist door 
dit onderwerp bespreekbaar te maken en 
aan te geven waar men voor hulp en 
vragen terecht kan, willen we inwoners 
met financiële problemen helpen.” 
Reden voor verantwoordelijk wethouder 
Van Ooijen om persoonlijk de eerste 
kaart te overhandigen aan Willem van 
de Bilt, consulent bij het steunpunt Geld 
en Administratie in onze gemeente. 

Voor het gemeentebestuur is het bieden 
van hulp aan mensen die geld zorgen 
hebben belangrijk. “In onze gemeente 
hebben we een scala aan mogelijk heden 
om mensen te helpen. Maar nog beter is 
het als we met elkaar kunnen voorko-
men dat mensen in financiële problemen 
komen”, legt Van Ooijen uit. “Daarom 
vragen we in de komende tijd aandacht 
voor dit probleem. Want er zijn meer 
mensen die geldzorgen hebben dan we 
misschien denken. Één op de vijf 
huis houdens kan bijvoorbeeld onver-

wachte rekeningen niet meteen betalen. 
Dat mag niet leiden tot schaamte of 
sociaal isolement. Het is belangrijk om te 
weten dat er allerlei personen zijn die 
kunnen en willen helpen. En dat we 
regelingen hebben die ervoor zorgen dat 
je toch mee kunt doen aan activi teiten in 
onze samenleving.” 

Een belangrijke plek in onze gemeente 
als het gaat om hulp en advies rondom 
geldzaken en allerlei administratieve 
aangelegenheden, is het Steunpunt 

Geld & Administratie. Dit steunpunt 
wordt bemenst door deskundige 
medewerkers van Stichting Welzijn 
Brummen. Zij helpen inwoners gratis en 
vooraf een afspraak maken maken is 
niet nodig. Iedere dinsdagochtend van 9 
tot 12 uur kan men binnenlopen bij het 
Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Een dag 
later tussen 9 en 12 is er eenzelfde 
gelegenheid in Plein Vijf in Brummen. 
Het steunpunt is daarnaast op werkda-
gen bereikbaar via het telefoonnummer  
0575 – 561 988. 

Brandbrief over verdwijnen gemeentepolis
Inwoners van de gemeente Brummen 
met een laag inkomen kunnen vanaf 
het nieuwe jaar geen gebruik meer 
maken van een gemeentelijke 
collectieve zorgverzekering, de 
gemeentepolis. Dat komt doordat 
Menzis het contract heeft opgezegd 
en er geen andere zorgverzekeraar 
bereid is om de gemeentepolis te 
bieden. De inwoners die gebruik 
maken van de polis zijn hierover 
geïnformeerd. Zij hebben als alterna-
tief van de gemeente het aanbod 
gekregen gebruik te maken van de 
Voorzieningenwijzer. 

Er zijn naast Brummen meerdere 
gemeenten die met een opzegging 
van het contract door Menzis te 
maken hebben. Bijvoorbeeld 
Apeldoorn en Epe. Maar ook Heerde 
en Hattem dreigen vanaf 2021 
hetzelfde probleem te krijgen. Daarom 
heeft wethouder Van Ooijen vorige 
week een initiatief van de gemeente 
Heerde gesteund. Deze gemeente 

heeft een brandbrief voor de verant-
woordelijke minister opgesteld. Deze 
is afgelopen week ook namens de 
gemeente Brummen naar de minister 
verzonden. 

In de brief vragen een aantal gemeen-
ten aandacht voor het verdwijnen van 
de landelijke dekking van de gemeen-
tepolis. Voor 2020 zal dit voor Brum-
mense inwoners niets veranderen. 
Door de inzet van de Voorzieningen-
wijzer biedt de gemeente inwoners een 
persoonlijk advies op maat aan, waarbij 
bijvoorbeeld wordt gekeken naar 
mogelijke risico’s van extra medische 
kosten, mogelijke kostenbesparingen 
en het goed benutten van bestaande 
voorzieningen. Maar met het onderte-
kenen van de brandbrief hoopt de 
gemeente Brummen dat er in de 
toekomst ook weer het aanbod voor 
een gemeentepolis komt. Als dat zo is 
heeft de gemeente de keuze of zij 
inwoners een gemeentepolis wil bieden 
of niet. Deze keus is er nu dus niet. 

Stap richting ‘Lokale Alliantie’ financieel veilig ouder worden 
Woensdagmiddag ontving burgemees-
ter Alex van Hedel het eerste exemplaar 
van een flyer over een lokale alliantie in 
wording. Een alliantie is een samenwer-
kingsvorm waarbij allerlei organisaties 
zich voor een zelfde doel inzetten. In dit 
geval het belang dat ouderen financieel 
veilig ouder kunnen worden. “Dit 
burgerinitiatief past uitstekend in onze 
visie dat we samen goed voor elkaar 
zijn. Juist door goed samen te werken 
kunnen we allerlei vormen van 
misbruik, ook financieel misbruik, 
tegengaan”, liet burgemeester Van 
Hedel weten. 

Sinds kort is er een voorbereidingsgroep 
actief die in de gemeente Brummen een 
lokale alliantie van de grond wil krijgen. 
Op 5 februari organiseren zij een eerste 
netwerkbijeenkomst hierover. Om hun 
initiatief nu al bekendheid te geven 
hebben zij een flyer gemaakt, waarvan 
ze woensdagmiddag symbolisch het 
eerste exemplaar aan Alex van Hedel 
overhandigden. De voorbereidingsgroep 
bestaat uit Bert Nijborg, Sonja Leemkuil, 
Liesbeth Wolff en Gineke Breuer. Zij 
constateren dat ook in onze gemeente 
ouderen soms slachtoffer zijn van 
mishandeling en huiselijk geweld. Ook 

financieel misbruik valt daar onder. Het 
is een veelvoorkomend maar nog onder-
belichte verschijningsvorm van ouderen-
mishandeling. De voorbereidingsgroep 
wil door het opzetten van een brede 
alliantie, ook in de gemeente Brummen 
deze vorm van misbruik tegengaan. 

Landelijke ontwikkeling
De Lokale Alliantie komt voort uit een 
landelijke campagne van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
In deze brede alliantie werken allerlei 
partijen op nationaal gebied samen. 
Denk aan notarissen, wijkverpleging, 
bewindvoerders, politie, huishoudelijk 
hulpverleners, advocaten, ouderenbon-
den, mentoren, gemeenten en banken. 
En dat allemaal vanuit een centraal 
doel, namelijk ervoor zorgen dat 
ouderen financieel veilig ouder kunnen 
worden. In Nederland zijn al meerdere 
lokale allianties actief of in oprichting.
Begin volgend jaar ontvangt een groot 
aantal organisaties een persoonlijke 
uitnodiging voor de startbijeenkomst op 
5 februari. Vragen over dit onderwerp 
kunt u stellen aan de voorbereidings-
groep via mailadres lokalealliantiebrum-
men@gmail.com of via telefoonnummer 
(06) 40 12 34 75. 

Melden vuurwerkoverlast 
Ervaart u overlast van vuurwerk, 
bijvoorbeeld door geluid en het afval? 
Meld het via Fixi op onze website of via 
de app en selecteer Vuurwerk overlast. 
We krijgen zo meer inzichtelijk op welke 
locaties veel overlast wordt ervaren. Bij 

meerdere meldingen wil de gemeente 
de veroorzakers van de overlast 
aanspreken op hun gedrag. Aarzel niet 
om bij herhaalde overlast nog een 
melding te doen. Bij gevaar/spoed:  
bel de politie via 112.
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Feestdagen van NIX 
De feestdagen zijn in aantocht. 
Veel mensen vieren dit met elkaar. 
Gezelligheid, daar draait het om. 
Daarbij hoort vaak wijn, bier of 
champagne. Of niet? 

Vooral voor kinderen die nog in de 
groei zijn is het schadelijk om alcohol 
te drinken. Hoe ga je daar als ouder 
tijdens de feestdagen mee om? 

Tips
•  Een regel is voor kinderen alleen 

duidelijk als je consequent bent. 
Maak daarom geen uitzondering 
tijdens de feestdagen. Want als het 
tijdens de feestdagen wel mag, 
waarom dan niet op andere dagen? 

•  Geef kinderen liever geen ‘kinder-
champagne’. Kinderen leren hierdoor 
dat champagne bij feestjes en 
gezelligheid hoort. 

•  Ga open in gesprek met elkaar. Vertel 
bijvoorbeeld hoe jij het zou aanpak-
ken, en bespreek lastige situaties met 
elkaar. 

•  Is het je kind niet gelukt om geen 
alcohol te drinken? Bespreek dan hoe 
het zich een volgende keer wél aan 
de afspraak kan houden.  

•  Praat met de ouders van vrienden 
van je kind. Welke afspraak hebben 
zij met hun kind over alcoholgebruik? 
Hoe gaan zij om met alcoholgebruik 
tijdens feestjes? Samen sta je sterker 
bij het uitdragen van de regel: geen 
alcohol onder de 18 jaar. 

Meer tips vind je op de website 
www.alcoholinfo.nl.  

Het goede voorbeeld geven
Drink zelf ook met mate tijdens de 
feestdagen. Vertel kinderen die 
protesteren (‘ja, maar jij drinkt toch 
ook?!’) dat er een verschil is tussen 
volwassenen en kinderen in de groei. 
Een vijftienjarige mag toch ook geen 
auto rijden?  
En wil je als ouder echt het goede 
voorbeeld geven? Doe dan vanaf 
1 januari mee aan IkPas, en drink 
30 dagen niet! Inschrijven kan op  
www.ikpas.nl.

Overhandiging van de flyer aan burgemeester Van Hedel.

Willem van de Bilt (rechts) ontvangt de eerste campagnekaart van Eef van Ooijen.

Dit wordt een uiteinde van NIX!
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Overeenkomst met Apeldoorn
B&W sluiten een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Apeldoorn. In 
deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over taken die de gemeente 
Apeldoorn in opdracht van de gemeente Brummen uitvoert. Het gaat dan om 
taken binnen het sociale domein, die vooral betrekking hebben op de 
Participatiewet, leerplicht en minima-ondersteuning. De overeenkomst heeft 
een looptijd van 2020-2022. Met dit besluit zijn er weer heldere afspraken 
over het behoud van de kwaliteit van de geleverde diensten voor inwoners 
uit de gemeente Brummen. 

Taakverdeling college
Binnen het nieuwe college van B&W zijn de taken verdeeld. Deze week 
heeft het college ook afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging in 
samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Brummen zitting heeft. 
Naast wethouder Van Ooijen wordt wethouder Van Burgsteden het tweede 
lid van onze gemeente in de Regioraad van de Stedendriehoek. Wethouder 
Inberg wordt voorgedragen als plaatsvervangend lid. Inberg wordt daar-
naast lid van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel, 
wethouder Timmer gaat deze functie vervullen bij GGD Noord- en Oost 
Gelderland. 

Samenwerking WAC Oost Veluwe verlengd 
Sinds 2018 heeft het WAC Oost Veluwe (Woon Advies commissie Oost 
Veluwe) verschillende projecten binnen onze gemeente beoordeeld en 
adviezen gegeven over de toekomstige gebruikskwaliteit van woningen en 
openbare gebieden. Daarnaast zijn verschillende openbare gebouwen op 
toegankelijkheid getest. Het college heeft deze week besloten om het 
aflopende convenant te verlengen en ook voor 2020 een financiële onder-
steuning van 1250,- euro vrij te maken. Hiermee wil de gemeente samen met 
de WAC blijven streven naar een goede woonkwaliteit voor haar inwoners in 
de gemeente. 

Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 
Het gemeentebestuur van Brummen houdt op donderdagavond 2 januari 
2020 een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners, verenigingen, organisa-
ties en bedrijven in de gemeente Brummen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom in de hal van het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan 31 in 
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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het gebruiken 
van de dienstwoning als burgerwo-
ning, Den Broekweg 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verbou-
wen van de molenromp en aanbou-
wen van schuur met carport, 
Empermolen, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
van de garagedeur voor een pui met 
schuifdeur, Fazantstraat 37, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het wijzigen 
van de gevels, Juliana van Stolber-
glaan 32, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 

van een schuur met carport onder 1 
kap, Karel van Gelreweg 2, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het starten 
van een B&B, Stokerserf 6, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende vergunning voor een 

verkoopactie te Brummen
• Verleende ventvergunning te 

Brummen
• Verleende evenementenvergunning, 

Opening kunstproject Viaduct N348, 
Cortenoeverseweg, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbouwen en moderni-
seren van de molenaarswoning op de 
locatie Empermolen 10, Empe

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 9 grove 

dennen, 2 berken, 2 sparren en 1 
conifeer op de locatie Juliana van 
Stolberglaan 16, Eerbeek

Verordeningen
• Winkeltijdenverordening Gemeente 

Brummen 2019
• Besluit Intrekken Verordening 

Winkeltijden 2014 Gemeente 
Brummen 

• Mandaatreglement gemeente 
Brummen 2016

Plannen | ruimtelijk
• Ontwerpwijzigingsplan “Den 

Broekweg 3 te Brummen”

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op 

donderdag 19 december

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws

Iets verloren of gevonden? 
Kijk op iLost!

Bent u een autosleutel, fiets of iPhone 
kwijt? Zomaar een greep uit voorwer-
pen die gevonden zijn en bij de 
gemeente Brummen zijn afgegeven, 
maar nog niet door de rechtmatige 
eigenaar zijn opgehaald. Zonde!

Heeft u iets verloren? Kijk dan op iLost, 
want daarin worden gevonden 
voorwerpen door de eerlijke vinder 

geregistreerd. In 
iLost kunt u 
zoeken op 
voorwerp, vindplaats en organi satie.
Gevonden voorwerpen kunt u registre-
ren in iLost. Bewaar het voorwerp thuis 
of geef het af op het gemeentehuis. Als 
de eigenaar het voorwerp binnen een 
jaar niet komt ophalen, wordt de vinder 
de eigenaar.

Vrijwilligers bedankt!

Zaterdag 7 december was het de jaarlijkse Dag van de Vrijwilliger. De Vrijwilli-
gerscentrale gemeente Brummen heeft hiervoor speciaal een kaart voor 
vrijwilligers ontworpen.

Organisaties uit de gemeente Brummen die met vrijwilligers werken kregen de 
mogelijkheid om deze kaarten gratis af te halen voor hun vrijwilligers. Veel 
organisaties hebben hier gebruik van gemaakt en vele vrijwilligers zijn dus verrast 
met een kaartje in de bus.

Heb je geen kaart ontvangen, maar ben je wel vrijwilliger? Dan willen we je langs 
deze weg bedanken voor je inzet! Want jij, vrijwilliger, maakt heel veel mogelijk! 

Geef hulp- en strooidiensten de ruimte
Zorg ervoor dat u uw auto op een 
goede manier parkeert naast de straat. 
Dit is niet alleen fijn voor medewegge-
bruikers, maar ook gewoon noodzake-
lijk voor de hulp- en strooidiensten. 
Onlangs kon de brandweer Eerbeek een 
brand moeilijk bereiken en kreeg de 
gemeente te maken met wegen die zij 
niet kon strooien door fout geparkeerde 

auto`s. Door hier geen rekening mee te 
houden brengt u zichzelf en anderen 
dus in gevaar. 

Parkeer zo dat de hulp- en strooi-
diensten er altijd door kunnen. Zij 
hebben de hieronder aangegeven 
ruimte nodig om hun werk uit te 
kunnen voeren:

•  doorgaande wegen: minimaal 3,50 
meter;

•  doodlopende wegen met keer 
mogelijkheid: minimaal 4,50 meter;

•  doodlopende wegen zonder keer 
mogelijkheid: minimaal 5 meter;

•  doorrijdhoogte: 4,20 meter;
•  afstand van een kruispunt: minimaal 

5 meter.

Ook jongeren en mensen met een bescheiden inkomen  
moeten goed wonen
Elk jaar maken woningcorporatie 
Veluwonen, huurdersbelangenorgani-
satie Samen Eén en de gemeente 
Brummen afspraken over hun presta-
ties voor sociale huisvesting. In 2020 
is er extra aandacht voor mensen met 
een (laag) middeninkomen en voor 
jongeren. Afgelopen donderdag 12 
december zetten de drie partijen hun 
handtekening onder deze prestatieaf-
spraken.

Je huis kunnen betalen
Marco de Wilde (directeur Veluwo-
nen): ‘Het allerbelangrijkst is en blijft 
dat wonen betaalbaar moet zijn voor 
iedereen met een bescheiden inko-
men. We kijken daarbij naar de huur, 
maar ook naar de energierekening. 
Vandaar dat Veluwonen haar duur-
zaamheidsambitie heeft verhoogd. 
Want een goed geïsoleerd huis zorgt 
voor een lagere energierekening en 

dus voor geld in de portemonnee (of 
voor een kleiner tekort).’ 

Recht op…
Daan Wiegel (voorzitter Samen Eén): 
‘Betaalbare, goede huizen vinden we 
zeer belangrijk. Maar we willen 
huurders nog wat extra helpen. 
Vandaar dat we ‘De Voorzieningen-
wijzer’ een prima initiatief vinden. 
Samen met een expert zoeken 
huurders uit waarop ze recht hebben. 
Huurtoeslag bijvoorbeeld of een 
gemeentelijke regeling. Zo dalen de 
uitgaven en houden huurders wat 
meer geld over.’

Extra aandacht
Ingrid Timmer (wethouder Wonen): 
‘De gemeente Brummen en Veluwo-
nen gaan op basis van de enquêtes 
(die recent zijn uitgezet) in 2020 
verder met onderzoeken hoe het is 
gesteld met de jongerenhuisvesting. 
Dit gebeurt samen met jongeren. 
Verder start er een onderzoek naar 
hoe mensen met een (laag) mid-
deninkomen bediend kunnen 
worden. Ik ben bijzonder blij dat 
deze twee groepen onze extra 
aandacht hebben.’ 

Op de foto v.l.n.r.: Marco de Wilde (directeur Veluwonen), Daan Wiegel (voorzitter 
Samen Eén) en Ingrid Timmer (wethouder wonen, gemeente Brummen).
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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

Aan de slag bij Machinefabriek Eerbeek
Begin oktober  is er een nieuwe 
medewerker gestart bij Machine 
Fabriek Eerbeek. Manager P&O 
Miranda Bonekamp is blij en tevreden 
met deze nieuwe medewerker! WerkFit 
Brummen introduceerde deze mede-
werker en was aanwezig bij het 
sollicitatiegesprek.
 
De MFE Group staat voor een compleet 
pakket aan productiemiddelen en 
dienstverlening. Internationaal leveren 
zij vanuit MFE Machining & Constructi-
on BV grote (samengestelde) producten 
en gelaste constructies met hoge 
precisie met lengtes tot 20 meter en 
gewichten tot 80 ton. Ze hebben 
productievestigingen in Eerbeek en 
Kampen en de verkoop vindt plaats 
vanuit Eerbeek. Binnen MFE Enginee-
ring & Industrial Maintenance BV zijn ze 
actief op het gebied van reparatie, 
service en onderhoud binnen diverse 
industrieën en voeren ze modificaties en 
machinebouw uit binnen de papier- en 
betonindustrie.
.
Na een proefperiode van één maand  is 
de nieuwe medewerker gestart met een 
40 uren contract. Hij wordt begeleid 
door Operationeel Manager Piet 

Verheugen, die vertelt dat het erg goed 
gaat. Miranda Bonekamp beaamt dit. 
Zij vertelt dat de nieuwe medewerker 
meer technische kennis heeft dan 
vooraf gedacht en hierdoor al volledig 
meewerkt. “Hij heeft zich snel aange-
past binnen de groep van collega’s en 
hoort er al helemaal bij.”

Vanaf de eerste werkdag  heeft  
WerkFit Brummen de eigen jobcoach 
ingezet. “Bij de plaatsing van een 
kandidaat zetten we altijd een jobcoach 
in om een goede start te maken en 
waar nodig ondersteuning te bieden. 
Zowel aan de kandidaat als de werkge-
ver”, aldus Judith Curré.

Maak kennis met onze accountmanagers
Wilt en kunt u met uw bedrijf 
mensen ook een kans bieden op de 
arbeidsmarkt? De accountmanagers 
van WerkFit Brummen komen graag 
bij u langs voor een kennismakings-
gesprek. Neem gerust contact op met 
accountmanagers  Judith Curré en 
Bas Willemse:
•  Judith: tel. 06 - 82 13 69 77 of 

mailadres j.curre@brummen.nl
•  Bas: tel. 06 - 82 13 71 26 of mail-

adres b.willemse@brummen.nl

Volgende week: besluitvormende raadsvergadering
De agenda van de raadsvergadering van 
donderdagavond 19 december telt zes 
inhoudelijke voorstellen met uiteenlopen-
de onderwerpen. Een afwisselende agenda 
dus voor de laatste besluitvormende 
vergadering van de gemeenteraad in dit 
vergaderjaar. U bent van harte welkom om 
de bijeenkomst in de raadszaal van het 
gemeentehuis bij te wonen. De vergader-
stukken vindt u op onze website.

De vergadering begint om 20.00 uur met 
een aantal vaste onderwerpen, waar-
onder de lijst met ingekomen en te 
verzenden stukken. Maar ook vindt er 
naar verwachting een personele wisseling 
binnen de gemeenteraad plaats. Het 
VVD-raadslid Hans Mullink heeft laten 
weten te stoppen met het raadswerk. Zijn 
plek wordt naar verwachting ingenomen 
door Peter-Paul Steinweg. Voordat hij 

wordt benoemd, worden de zogeheten 
geloofsbrieven onderzocht. 

Inhoudelijke voorstellen
Over één raadsvoorstel voert de 
gemeenteraad naar verwachting géén 
debat en wordt er direct een besluit 
genomen. Het gaat om de samenwer-
kingsovereenkomst tussen de gemeenten 
Brummen en Voorst over de Reken-
kamercommissie die voor beide gemeen-
ten actief is. De overige vijf voorstellen 
staan op de agenda onder het kopje 
‘bespreekstukken’ vermeld. Het is de 
verwachting dat de raadsleden over deze 
onderwerpen met elkaar in debat gaan, 
voordat zij een besluit hierover nemen. 

Eén van de zes inhoudelijke onderwer-
pen is het raadsvoorstel om een bestem-
mingsplan te wijzigen om een deel van 

het fietspad aan het Hallsepad te verleg-
gen. Een ander raadsvoorstel gaat over 
enkele regelingen in het sociale domein, 
namelijk de Participatiewet, IOAW en 
IOAZ. Het college stelt de raad voor 
deze geactualiseerde regelingen op te 
nemen in één zogenoemde verzamel-
verordening. Ook neemt de raad een 
besluit over een voorstel om het beleid 
gericht op inwoners met een laag 
inkomen (minima) en schuldhulpverle-
ning te actualiseren. Bij deze actualisatie 
wordt rekening gehouden met de 
invoering van de Voorzieningenwijzer in 
de periode 2020-2023. Verder spreekt 
de raad zich uit over de herbenoeming 
van de voorzitter van de rekenkamer-
commissie Brummen-Voorst. Dit geldt 
ook voor het verlengen van het contract 
met de gemeenteaccountant voor 
volgend jaar.

Brummen gaat door met kerstboominzameling 
Ook in 2020 organiseert de gemeente 
Brummen een kerstboominzameling. 
De afgelopen dagen bleek dat de 
inzamelingsactie een breed draagvlak 
heeft onder de inwoners, jong en oud. 
Het college heeft deze signalen ook 
opgevangen en besproken. Besloten is 
om de eerder genomen bezuinigings-
maatregel terug te draaien en, net als 
voorgaande jaren, kerst bomen in te 
zamelen.

Op woensdag 8 januari 2020, tussen 
13.30 en 16.30 uur, kunnen particu-

lieren (kinderen en volwassenen) en 
verenigingen hun kerstboom weer 
inleveren. Elke ingezamelde boom 
levert 50 eurocent op. De kerstboo-
minzameling is niet voor bedrijven 
bedoeld. Wilt u er zelf voor zorgen 
dat de pot/staander van de kerst-
boom af is? 

De kerstbomen kunt u op de volgende 
plaatsen inleveren:
Brummen:
•  gemeentelijk afvaldepot Arnhemse-

straat 
•  dierenpark ’t Goor, Troelstralaan

Eerbeek:
•  grasveld hoek Volmolenweg/

Poelkampstraat
•  groenstrook Kindcentrum De 

Sterrenbeek aan Derickxkamp

Verzocht wordt om bij grote partijen 
deze aan te bieden bij het gemeentelijk 
afvaldepot in Brummen.

Financieel gezond Brummen
De voorgestelde bezuiniging was 1 van 
de 130 in beeld gebrachte maatregelen 
die vorig jaar zijn voortgekomen uit het 
traject ‘Financieel gezond Brummen’. Met 
dit traject is door het toenmalig college en 
de raad gekeken welke keuzes er nodig 
zijn om ondanks de lastige financiële 
situatie op een passende wijze invulling 
te geven aan de gemeentelijke taken. 
Met het vaststellen van de begroting  op 
31 oktober werd vorige week uitvoering 
gegeven aan dit voorstel. Het college 
stelt voor om, mede naar aanleiding van 
de reacties, de kerstbomeninzameling 
toch op eenzelfde wijze als voorgaande 
jaren te organiseren. 

Enthousiast over energie besparen? Word energiecoach!
De aanvragen voor energiecoach 
gesprekken lopen in de gemeente 
Brummen erg goed. Daarom is 
BrummenEnergie op zoek naar 
ondersteuning voor de huidige 
energiecoaches. Bent u enthousiast en 
wilt u vaart maken met de energietran-
sitie? Bent u uw eigen huis energiezui-
nig aan het maken en wilt u die passie 
delen? Word dan energiecoach! Iedere 
energiecoach is anders. Ook zonder 
technische achtergrond kunt u kennis 
delen. Er is volop ruimte voor uw 
persoonlijke invulling.

Wat gaat u doen?
•  u bezoekt bewoners thuis en helpt 

hen meer inzicht te krijgen in hun 
energieverbruik, met als doel het 
energieverbruik te verlagen;

•  u draagt zorg voor het inplannen en 
uitvoeren van het energiecoach 
gesprek met het huishouden waaraan 
u gekoppeld bent;

•  Na afloop van het gesprek verwerkt 
u alles in een verslag volgens een 
voorbeeld.

BrummenEnergie biedt:
•  Een training waarbij u leert over 

energieverbruik en hoe daarop te 
besparen is;

•  Regelmatig overleg met uw collega 
energiecoaches om ervaringen te delen;

•  Een kleine vrijwilligers en onkosten-
vergoeding.

Interesse?
Wilt u meer weten over uw rol als 
energiecoach? Kijk op www.brummen.nl  
wat er van u wordt gevraagd en wat 
BrummenEnergie.nl u biedt. 
Of stuur een e-mail met uw contact-
gegevens naar Gemmeke Caron:  
energiecoach@brummenenergie.nl.

Judith Curré biedt namens Werkfit Brummen Miranda Bonenkamp een taart aan, 
die de nieuwe medewerker en zijn collega’s vast goed zal smaken.

Bladeren in uw tuin 
Veel mensen zijn in de weer om de tuin op te ruimen of nog een keer te 
snoeien. Het kan zijn dat na een enthousiaste snoeironde de groene container 
al snel vol is. Het is dan een idee om overgebleven groen tijdelijk op te slaan 
in zakken of onder een stuk plastic voor de volgende leging van uw container. 
Bladeren vormen echter niet alleen maar een probleem. Wellicht is het zelfs 
een beter idee om uw bladafval te laten liggen! 

Het vallen van het blad is namelijk al een voorbereiding van de boom op het 
nieuwe groeiseizoen. Op de grond zorgen de gevallen bladeren voor een 
natuurlijk deken als bescherming tegen de vorst. Het blad vormt daarnaast na 
de inwerking van regen, sneeuw en vorst en met de hulp van insecten en 
bodemdieren een nieuwe voedingslaag voor het volgende jaar. 


