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Bestuursprogramma 2015-2022: duurzaam perspectief

De kracht van de gemeente Brummen, 
een duurzaam perspectief. Dat is de 
titel van het bestuursprogramma dat 
het college op dinsdag heeft vastge-
steld. Dit programma geeft aan wat de 
belangrijkste doelen zijn die het 
gemeentebestuur in de komende vier 
jaar wil bereiken. Het is daarmee een 
verdere uitwerking van het coalitieak-
koord dat vier politieke partijen dit 
voorjaar al hebben gesloten. Samen 
met de concept-programmabegroting 
2019-2022 is het bestuursprogramma 
donderdagavond 20 september 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het 
is de raad die in oktober dit belangrij-
ke document bespreekt en gaat 
vaststellen. Op onze website is het 
bestuursprogramma uiteraard voor 
iedereen te lezen.  

Het nieuwe bestuursprogramma richt 
zich op de komende vier jaar en bevat 
een groot aantal concrete ambities en 
uitdagingen. Deze moeten uiteraard 
wel passen binnen het uitgangspunt 
dat de gemeente Brummen een 
financiële gezonde gemeente is en 
blijft. In de afgelopen jaren is er hard 
gewerkt om de financiële positie van de 
gemeente (deze was als gevolg van de 

economische crisis verslechterd) te 
verbeteren. In het bestuursprogramma 
is aangegeven dat het op orde brengen 
en houden van het gemeentelijke 
huishoudboekje een van de belangrijk-
ste speerpunten blijft. Daarnaast zijn er 
vier andere prioriteiten die in het 
bestuursprogramma naar voren komen. 

Duurzaamheid en energietransitie
Duurzaamheid, en in het bijzonder de 
energietransitie, is een belangrijke rode 
draad in het bestuursprogramma. Het 
wordt daarom ook als speciaal 
speerpunt benoemd. In samenspraak 
met de gemeenteraad en de samenle-
ving wordt in 2019 een visiedocument 
ontwikkeld en een programma opgezet 
om de ambities ook zo goed mogelijk 
te kunnen waarmaken. Vooral als het 
gaat om de CO2-reductie wil het 
gemeentebestuur meer resultaten 
boeken. Ook werkt de gemeente 
Brummen actief mee aan het opstellen 
van een regionale Energie Strategie 
binnen de Cleantech Regio en komt er 
een gemeentelijke warmtevisie. 

Samen Goed Voor Elkaar
Een ander speerpunt is het sociale 
domein. Hierbij staat de gemeente 

Brummen voor de opgave om de taken 
op het gebied van jeugdhulp, zorg, 
welzijn en participatie op een goed 
niveau te blijven uitvoeren, binnen de 
beschikbare budgetten. De middelen 
die het rijk beschikbaar stelt lopen 
terug en ook de gemeentelijke reserve 
op dit gebied is vanaf 2020 uitgeput. 
Met name door met partners te kijken 
naar de samenwerking en dienstverle-
ning, kunnen we zorgen dat zorg en 
ondersteuning op peil blijft en we een 
gezonde, sterke en sociale samenleving 
behouden (Samen Goed Voor Elkaar 
dus).  

Dorpscentra Eerbeek en Brummen
De twee laatste speerpunten hebben te 
maken met de twee grote kernen in 
onze gemeente. Het programma 
Ruimte voor Eerbeek blijft een 
speerpunt. Nu het bestemmingsplan 
gereed is, staan de komende jaren in 
het teken om concrete plannen te 
maken voor onder andere het centrum, 
de Eerbeekse beek en de stationsom-
geving. Met provincie en industrie 
wordt intensief samengewerkt in het 
programma Eerbeek 2030, wordt er 
gewerkt aan plannen voor het logistiek 
centrum op het Burgersterrein en start 
woningbouw in Lombok en de 
Eerbeekse Enk. Hoewel het dorp 
Brummen een geheel andere achter-
grond en (lichtere) problematiek kent, 
worden in de nieuwe bestuursperiode 
ook stappen gezet om te komen tot 
een centrumplan voor Brummen. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met 
de samenleving. 

In de komende weken gaat de 
gemeenteraad zich buigen over het 
gepresenteerde bestuursprogramma. 
Deze komt naar verwachting aan bod 
tijdens het reguliere raadsforum in 
oktober. Het is de verwachting dat de 
gemeenteraad, al dan niet met 
concrete verbetervoorstellen, het 
programma op 18 oktober vaststelt.

Dinsdag 18 september vond in de 
gemeente Brummen weer een breed 
opgezette handhavingsactie plaats. De 
gemeente, de politie, het waterschap 
en de omgevingsdienst deden hier aan 
mee. De keus van de gemeente 
Brummen voor deze breed opgezette 
en niet aangekondigde controle was 
gevallen op industrieterrein De 
Hazenberg in Brummen. De samen-
werking tussen de verschillende 
diensten was uitstekend en ook de 
medewerking van de ondernemers die 
onverwacht bezoek kregen. Over het 
algemeen hadden de ondernemers op 
De Hazenberg de zaken keurig op 
orde. Door veel ondernemers werd de 
controle ook gewaardeerd.
 
Vanuit verschillende invalshoeken 
proberen allerlei (overheids)diensten er 
voor te zorgen dat belangrijke regels 
goed worden nageleefd. Of het nu 

gaat om bijvoorbeeld eisen op het 
gebied van milieu en gezondheid, 
bouwtechnische aangelegenheden of 
arbeidsrechtelijke of fiscale zaken. Het 
is goed dat deze diensten elkaar goed 
kennen, informatie uitwisselen en ook 
goed met elkaar optrekken. Ook biedt 
zo’n grootschalige en integrale controle 
door diverse diensten tijdwinst voor 
ondernemers en eigenaren. In één keer 
wordt alles doorgelicht in plaats van 

meerdere keren afzonderlijk door 
controleurs.
 
In een tijdsbestek van zo’n vijf uur zijn 
veel gevestigde bedrijven en opstallen 
op De Hazenberg bezocht. Er zijn 3 
overtredingen geconstateerd. Deze 
overtredingen worden door de diverse 
instanties op de gebruikelijke wijze 
opgepakt en samen met de betreffende 
ondernemer opgelost. 

Geslaagde integrale handhavingsactie 

Gisteravond overhandigde wethouder 
Financiën Peter-Paul Steinweg de 
eerste programmabegroting in een 
nieuwe vierjarige bestuursperiode. Hij 
overhandigde het boekwerk aan de 
leden van de Brummense gemeente-
raad, die op donderdag 1 november 
2018 het gemeentelijke huishoud-
boekje voor het jaar 2019 bespreken 
en vaststellen. 

Voor het zover is, is er voor iedereen 
nog volop gelegenheid kennis te 
nemen van de voorstellen die het 
college in de begroting heeft opgeno-
men en daarover in overleg te gaan 
met de zeven politieke fracties in de 
Brummense gemeenteraad. De 
conceptprogrammabegroting is 
uiteraard te raadplegen op de ge-
meentelijke website 
www.brummen.nl. 

Financieel gezond
De leidraad voor de programmabegro-
ting 2019 vormen de ambities die zijn 
vastgelegd in het eerder dit jaar 
opgestelde coalitieakkoord tussen 
VVD, CDA, PvdA en Lokaal Belang. 
Dit coalitieakkoord is inmiddels 
uitgewerkt in een concept-bestuurs-
programma, waarvan de koers 
inhoudelijk verwerkt én financieel 
vertaald is in de concept-programma-
begroting voor het jaar 2019. Het 
college is zich er van bewust dat het 
een grote uitdaging is om alle ambities 
in de komende jaren in harmonie te 
brengen met het uitgangspunt om de 
financiële gezondheid van de gemeen-
te Brummen te verbeteren. Maar 
samen met gemeenteraad, partners en 
samenleving is de wens om zoveel 
mogelijk van de voorgenomen 
doelstellingen te bereiken. 

Sluitende begroting
De conceptbegroting die burgemees-
ter en wethouders aan de raad 

hebben aangeboden is sluitend voor 
de jaren 2019 tot en met 2022. Met 
deze positieve resultaten wordt de 
algemene reserve van de gemeente 
versterkt. De begroting kent alleen 
bij de onroerende zaakbelasting 
(OZB) en de leges een stijging van 
het tarief met het inflatiepercentage 
van 1,4 procent. Voor 2019 is er 
ruimte voor verlaging van de tarieven 
afvalstoffenheffing. Het vastrecht 
daalt met tien procent en de tarieven 
voor de groene container daalt met 
twintig! Dit houdt verband met het 
uitgangspunt van kostendekkend-
heid: de kosten voor afvalinzameling 
en -verwerking worden betaald uit 
de ontvangen afvalheffing. De 
tarieven voor de rioolrechten dalen 
komend jaar met vijf procent. De 
toeristenbelasting stijgt met het 
inflatiepercentage van 1,4 procent, 
zodat het nieuwe tarief uitkomt op  
€ 1,37 per overnachting. Daarnaast 
dalen ook dit jaar weer de lokale 
lasten voor inwoners. Op basis van 
de Brummense Lokale Lasten 
Monitor (die uitgaat van een gemid-
deld gezin van vier personen) is dat 
een daling van 3,84 procent ten 
opzichte van 2018.  

Hoe verder? 
Het college heeft de begroting 
opgesteld, nu is het woord aan de 
gemeenteraad. Raadsleden kunnen de 
voorstellen bestuderen, reacties 
verzamelen vanuit de samenleving en 
vragen stellen. Op donderdag 11 
oktober is een speciaal forum over de 
begroting. Iedereen kan dan meepra-
ten en zijn of haar visie en standpun-
ten kenbaar maken. Na de reactie van 
het college stelt de gemeenteraad in 
de vergadering van 1 november de 
programmabegroting vast. Meer 
hierover leest u op de speciale 
begrotingspagina op 
www.brummen.nl.

College presenteert programmabegroting 2019 

Open middag Voedselbos
De vrijwilligers van Voedselbos Nieuwe Erven organiseren op zaterdag 22 
september een open middag in het Voedselbos op de Elzenbos. Om 14.30 
en 15.30 uur zijn er rondleidingen. Buurtbewoners en andere geïnteresseer-
den zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in het Voedselbos. 

Locatie: Het Stroomdal, Brummen. Meer weten? Kijk op: 
https://buurtkanaal.nl/groep/voedselbos-nieuwe-erven  

het college presenteerde donderdag het concept-bestuursprogramma. 

Vragen over zorg en welzijn? Kijk eens 
op www.samengoedvoorelkaar.nl



21 september 2018

De raad besloot
Donderdag 20 september vond de besluitvormende vergadering van de 

gemeenteraad plaats. Een verslag hiervan leest u op onze website www.

brummen.nl. De besluitenlijst en ook het audio-verslag van deze vergade-

ring is in de loop van volgende week te vinden op de speciale pagina van 

de gemeenteraad op deze website. 

Donderdag 4 oktober: fora
Op donderdagavond 4 oktober vinden de raadsfora voor de oktobermaand 

plaats. Zowel het forum Ruimte als de gecombineerde forum Samenleving/

Bestuur/Financiën beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Brum-

men. De onderwerpen die op de agenda staan kunt u lezen op onze 

website. Wilt u meepraten over een onderwerp? Geef dit dan door aan de 

griffie van de gemeenteraad via mailadres griffie@brummen.nl. 

Digitale nieuwsbrief
De gemeente Brummen verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief. 

Inmiddels ontvangen zo’n 750 mensen ‘m in hun mailbox. De nieuwsbrief 

krijgt u automatisch zodra u zich hiervoor op onze website heeft aange-

meld. Kijk op de homepage en meld u aan via ‘Nieuwsbrief inschrijving’. U 

leest dan wekelijks het laatste gemeentelijke nieuws, agendaberichten en 

de digitale versie van GemeenteThuis

Actuele versie LTA 
Er is weer een nieuwe actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze 

kunt u raadplegen op onze website. De Lange Termijn Agenda biedt de 

gemeenteraad (en uiteraard ook inwoners en andere belanghebbenden) 

inzicht in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover 

de gemeenteraad zich het komend jaar gaat buigen. Voor meer informatie 

over de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit 

kan via mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 

0575-568 233.

Kort nieuws

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

Beschikkingen
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van windscher-
men bij het terras op de locatie Oranje 
Nassauplein 26 in Eerbeek (19-09-
2018)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor het renoveren van de 
buitenkant van boerderij Reuvers-
weerd, Piepenbeltweg 3 te Brummen 
(19-09-2018)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor het renoveren van de 
buitenkant van boerderij Reuvers-
weerd, Piepenbeltweg 5 te Brummen 
(19-09-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Brummense Najaarsfair, Zutphense-
straat, te Brummen (19-09-2018)

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning van reguliere 
naar uitgebreide procedure, voor het 
bouwen van een zonnewijzer op de 
rotonde aan de N345 de Hoven/

Zutphen (19-09-2018)
• Rectificatie, ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning van reguliere 
naar uitgebreide procedure, voor het 
bouwen van 3 woningen onder 1 kap, 
Stationsweg te Brummen (sectie G, 
nummer 5970) (19-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor kappen 
van diverse bomen (esdoorn, den, 
beuk, eik, ceder, spar, vogelkers, 
conifeer en es), Dorpsstraat 37 in Hall 
(19-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een inrit, Händelstraat 
116B in Eerbeek (19-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 10 grove dennen en 4 
berken op de locatie Juliana van 
Stolberglaan 4 in Eerbeek (19-09-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het groot 

onderhoud van 22 PeGe woningen, 
Piersonstraat, De Savornin Loh-
manstraat en Karekietstraat in Brum-
men (19-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 7 dennen en 2 berken op 
de locatie Stationsweg 2 in Brummen 
(19-09-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bestaande kozijn gelijk trekken met de 
gevel, Vondellaan 43 in Eerbeek 
(19-09-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een erfafscheiding en kap-
pen van 1 boom op de locatie perceel 
naast Enkweg 21 in Eerbeek (Hall E 
4517 ged.) (19-09-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, 
Ambachtstraat 46 in Brummen 
(19-09-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

GESLOTEN

Wethouder Jolanda Pierik, binnen het 
college verantwoordelijk voor het sociale 
domein, wil zich sterk maken voor nog 
betere samenwerking tussen partijen in 
het sociale domein. “Er wordt al op 
verschillende manieren samengewerkt, 
maar uit overleg met verschillende 
professionals in onze gemeente, blijkt 
dat er nog winst is te behalen.” Reden 
voor de gemeente om een gezondheids-
netwerk te starten. “We vervullen hierbij 
vooral een verbindende en ondersteu-
nende rol. Onze partners zijn immers als 
geen ander deskundig op hun vakge-
bied.”

Afgelopen week organiseerde de 
gemeente een eerste bijeenkomst met 
zorgpartners. Denk daarbij aan vertegen-
woordigers van huisartsen, SWB, Verian, 
Riwis, fysiotherapeuten en gemeente. 
“Het was een inspirerende bijeenkomst”, 

constateert wethouder Pierik. “Daarbij is 
door iedereen geconstateerd dat het 
overleg een vervolg moet krijgen en dat 
we met concrete onderwerpen en 
projecten aan de slag gaan.” Als 
voorbeeld noemt de wethouder een 
sociale kaart. “Elkaar kennen en weten 
welk aanbod er is, dat vinden alle 
partners erg belangrijk. Er gebeuren dan 
mogelijk minder zaken dubbel en kan 
goede zorg sneller worden geboden. 
Kortom, daar is zeker winst te boeken.” 

Efficient
Voor de gemeente is het belangrijk dat de 
bureaucratie en administratie minder 
wordt. De winst die behaald wordt komt 
immers ten goede aan de zorg-zelf. Ook 
vindt het gemeentebestuur het belangrijk 
dat er voor de zorgbehoevende inwoners 
minder verschillende contactpersonen 
komen. Wethouder Pierik hierover: “Wij 

willen er naar toe dat een centraal 
contactpersoon namens een inwoners 
een aantal zaken in gang kan zetten. 
Bijvoorbeeld een huisarts, waar een 
inwoners met een vraagstuk binnenloopt. 
Met een goede afstemming kunnen we 
er voor zorgen dat die inwoners niet op 
meerdere plekken het verhaal moet 
doen”. 

Praktisch
De partners binnen het gezondheidsnet-
werk gaan afstemmen welke problema-
tiek actueel is. Pierik: “We hebben 
afgesproken om viermaal per jaar bijeen 
te komen. In de tussentijd kijken we of 
verbreding van het netwerk wenselijk is.” 
De wethouder vervolgt: “Er is een grote 
behoefte om op verschillende gebieden 
meer samen te gaan werken. Maar dat 
gaan we dan in verschillende werkgroe-
pen oppakken. Het eerste thema dat 
samen opgepakt wordt, is ouderenzorg, 
met als doel de samenwerking voor 
inwoners te verbeteren. Daarvoor wordt 
nu een eerste werkgroep ingericht.” 

Haalbare doelen
De wethouder is blij met de resultaten 
van het eerste verkennende overleg van 
vorige week woensdag. “We zien met 
elkaar het belang van het verbeteren van 
de samenwerking. En we hebben 
concrete en haalbare doelen met elkaar 
geformuleerd. Ik hoop dat zo’n gezond-
heidsnetwerk er goede aanvulling wordt 
waardoor het werk van professionals in 
de (gezondheids)zorg in onze gemeente 
nog beter van de grond komt. En dat we 
daarmee de zorg voor onze inwoners 
verder verbeteren.”

Werk maken van een gezondheidsnetwerk

De Maatschappelijke Advies Raad 
(MAR) is op zoek naar versterking. 
Vooral voor de werkgroep jeugd. Dus 
heb jij affiniteit en ervaring met het 
gebied jeugdzorg, neem dan snel 
contact op met de adviesraad. Jouw 
inbreng is erg welkom.

Op www.samengoedvoorelkaar.nl lees 
je meer over deze vacature. Heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met 
Siemen van Asperen, telefoon 0575-
565 319. Heb je interesse, mail dan 
uiterlijk 1 november naar  
info@margemeentebrummen.nl.

De MAR is ingesteld door de gemeente 
Brummen om het gemeentebestuur 
gevraagd en ongevraagd advies te geven 
over het sociale domein: de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), de Participatiewet (werk en 
inkomen) en Jeugdzorg. De MAR 
bestaat uit een onafhankelijk voorzitter 
en tien leden met een kennisniveau over 
de genoemde drie werkvelden. Hiertoe is 
de MAR opgesplitst in drie geledingen. 
In principe worden in het jaar tien 
vergaderingen gehouden op de donder-
dagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Er 
wordt een geringe vergoeding verstrekt.

MAR zoekt versterkingWethouder Jolanda Pierik in overleg over de mogelijkheden om nog beter samen 
te werken in het sociale domein.

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 
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