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B e s l u i t e n l i j s t  

R A A D S V E R G A D E R I N G  

 
Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag  
2 november 2017 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Brummen 
 

AGENDA                                                                                                                             BESLUIT 

1. Opening en mededelingen 
 
Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
Aanwezig: 
raadsleden: 
PvdA: G.J. Alberts, M. Jeronimus-Kok, C.E. Sjerps, I. Tunç (aanwezig vanaf 19.40 uur) 
VVD: G.H. Jolink, J.B. Mullink, P.J.Q. Steinweg, K. Verver, C.J. Wijnhoven-Kleihorst 
CDA: G.S.W. te Bokkel, G.J. Wentink, G.J. Ypma-Liefers 
Lokaal Belang: M. Douma, M.A. Mennink,  
D66:H. Berends van Loenen, H.J. Raben 
IPV: J.W. de Jonge 
wethouders: E.M. van Ooijen, J. Pierik-van der Snel, L. Tuiten 
 
voorzitter: A.J. van Hedel 
griffier: A.P. Leenstra 
 
Afwezig:  
 
1. F.L.J. Bruning/IPV 
2. G.M. Wartena/Lokaal Belang 

 
Hoofdelijke stemming begint bij nr. 6, mevrouw M. Jeronimus-Kok/PvdA 
 
Mededelingen: geen. 

 

2. Vaststelling agenda 
 

Conform voorstel vastgesteld. 

3. Ter kennisname: collegebesluit  
    2

e
 Bestuursrapportage 2017 
 

 

De heer Raben/D66 maakt enkele opmerkingen en geeft aan 
dat zijn fractie het volgend jaar meer tijd gaat steken in de 
bestuursrapportages. 
 
Voor het overige wordt de 2

e
 Bestuursrapportage 2017 voor 

kennisgeving aangenomen.  
 

Bespreekpunten 
 

 

 
4. Collegebesluit Jaarlijkse inventarisatie risi-

co’s voor het bepalen van de weerstandsre-
serve 2017 
 

De VVD-fractie heeft om bespreking gevraagd. Na informatie-
uitwisseling met wethouder Pierik geeft mevrouw Jolink/VVD 
aan dat zij overweegt de gang van zaken te laten toetsen en 
er eventueel later op terug te komen. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor vandaag 
voldoende is behandeld. 
 

5. Collegebesluit: Monitor Koersdocument 
Duurzame Energie’ 

 

De heer Raben/D66 en mevrouw Jolink/VVD uiten hun zor-
gen over de snelheid waarmee duurzaamheidsmaatregelen 
tot stand komen.  
Wethouder Van Ooijen geeft aan dat het college het gezegde 
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onderschrijft en dat hij benieuwd is naar nieuwe ideeën. 
 
Tot slot concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoen-
de is besproken. 
 

 
6. Programmabegroting 2018 - 2021 

 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
1. De jaarschijf voor 2018 van de programmabegroting 

2018-2021 als geheel vast te stellen en de jaarschijven 
2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen; 

 
De volgende amendementen worden ingediend. 
 
Amendement 1 - D66, IPV, Lokaal Belang: Programma-
begroting 2018-2021- Subsidieplafond bibliotheek 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Het subsidieplafond voor de Stg. Bibliotheek gemeenten 
Brummen en Voorst eenmalig te verhogen met € 30.000 
t.b.v. het educatieve programma “de Bibliotheek op School” 
 
Toelichting: 
Uit onderzoek in 2014 door Cubiss blijkt dat het percentage 
laaggeletterdheid in de gemeente Brummen tussen de 12 en 
15 % ligt. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van on-
geveer 11%. 
 
Laaggeletterdheid betekent een enorme barrière bij ontwikke-
ling en ontplooiing, zelfredzaamheid, (economische) zelf-
standigheid en participatie in de samenleving. 
  
Om laaggeletterdheid in een vroeg stadium te voorkomen 
kan de Stg. Bibliotheek in Brummen met haar educatieve 
programma “de Bibliotheek op School” een preventieve aan-
pak bieden.  
Tot op heden gebeurt dit binnen de gemeente Brummen op 5 
van de 12 basisscholen. 
Door gebrek aan de laatste € 30.000 hiervoor benodigd, kan 
niet verder uitgerold worden naar alle basisscholen binnen 
Brummen. 
Dit betekent dat niet alle kinderen in Brummen hiermee be-
reikt kunnen worden, dat niet alle kinderen gelijke kansen 
worden geboden. 
 
De subsidieverhoging geeft ruimte voor onmiddellijke uitrol 
van BoS . 
Door het eenmalig karakter dwingt het tevens Bibliotheek en 
Gemeente om vóór de volgende Perspectief Nota een geza-
menlijke visie op kerntaken en beleid op te stellen.  
Zodat tijdig toekomstige subsidie inzichtelijk en helder vast-
gesteld kan worden. 
 
Uitslag hoofdelijke stemming: 
Voor: Berends van Loenen, Douma, De Jonge, Mennink en 
Raben 
Tegen:Jeronimus, Jolink, Mullink, Sjerps, Steinweg,  
Te Bokkel, Tunç, Wentink, Wijnhoven, Ypma, Alberts en 
Verver 
 
Besluit amendement 1: Het amendement is niet aangeno-
men met 12 stemmen tegen en 5 stemmen voor. 
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Amendement 2 - VVD: Verhoging OZB met de inflatie 
correctie: het amendement wordt vóór stemming ingetrok-
ken. 
 
Amendement 3 - VVD: Bepalen weerstandsreserve 2017 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 
paragraaf B Weerstandvermogen te verhogen met 200.000 
euro en de bedragen in de begroting aan te passen 

Toelichting: 

- In de weerstandsreserve is een klein bedrag opgenomen 
voor Ruimte voor Eerbeek; 

- Het is zeer wel mogelijk hier een fors verlies te moeten 
incasseren; 

- Het is een goed gebruik voor verwachte verliezen het 
weerstandsvermogen te verhogen. 

 
Besluit amendement 3: zonder hoofdelijke stemming is het 
amendement niet aangenomen met de aantekening dat de 
vijf leden van de VVD fractie geacht worden te hebben voor 
gestemd. 
 
Amendement 4 – CDA, Lokaal Belang: Aanleg 
fiets/voetbrug over de N348 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In bijlage 1, Investeringen 2018: de investering van  
€ 500.000,-- voor de aanleg van een fiets/voetbrug over de 
N348 verwijderen en de gevolgen van deze mutatie verwer-
ken in de Programmabegroting 

Toelichting: 

− In de begroting is vanaf de jaarschijf 2018 rekening ge-
houden met een structurele kapitaalslast van € 8.000 
jaarlijks, te dekken uit de reserve Toerisme en Recreatie, 
voor de aanleg van een fiets/voetbrug over de N348 in de 
kern Brummen; 

− Het CDA nam een aantal jaren geleden het initiatief tot 
de aanleg van een dergelijke overgang in het kader van 
het destijds ontwikkelde Centrumplan Brummen wat o.a. 
door de economische crisis niet tot ontwikkeling is geko-
men; 

− Nu in de komende jaren het centrumplan voor Brummen 
opnieuw opgepakt gaat worden, lijkt het ons  beter de 
fiets/voetbrug over de N348 weer op te nemen zodra er 
serieuze plannen uitgewerkt worden; 

− Het  cultuurhistorisch belang van herstel van de oude 
route tussen Bronckhorst en Brummen blijft daarmee 
overeind; 

− Ons advies is dan ook “FIETS’m d’r  NU NOG NIET IN!” 
 
Besluit amendement 4: zonder hoofdelijke stemming is het 
amendement aangenomen met de aantekening dat de vijf 
leden van de VVD-fractie geacht worden te hebben tegen 
gestemd. 
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Amendement 5 – VVD: Duurzaamheid 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 
In de begroting programma 2 bij duurzaamheid (blz. 19) een 
6

e
 punt op te nemen dat luidt als volgt: 

 
- 6 onder Wat gaan we doen? Maatregelen nemen die de 

duurzaamheid zullen bevorderen; 
- onder Wat mag het kosten:  50.000 euro; 
- onder Wanneer zijn we tevreden:  Als maatregelen leiden 

tot minder CO2 uitstoot; 
 
en daar de begroting op aan te passen. 
 
Toelichting: 
 
- Het is van groot belang haast te maken met duurzaam-

heidsmaatregelen; 
- Het de hoogst tijd is om de co2 uitstoot terug te dringen;  
- Men snel aan de gang moet voor hernieuwbare energie; 
- De gemeente in 2030 energie neutraal wil zijn. 
 
Uitslag hoofdelijke stemming: 
Voor: Berends van Loenen, Verver, Jolink, De Jonge, Raben, 
Mullink, Steinweg en Wijnhoven. 
Tegen:Jeronimus, Mennink, Sjerps, Te Bokkel, Tunç, 
Wentink, Ypma, Alberts en Douma. 
 
Besluit amendement 5: het amendement is niet aangeno-
men met 9 stemmen tegen en 8 stemmen voor. 
 
Hierna wordt het geamendeerde raadsvoorstel in stemming 
gebracht. Het luidt: 
 
1. De jaarschijf voor 2018 van de programmabegroting 

2018-2021 als geheel vast te stellen en de jaarschijven 
2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen, 
 
met dien verstande dat: 
 
In bijlage 1, Investeringen 2018: de investering van  
€ 500.000,-- voor de aanleg van een fiets/voetbrug over 
de N348 wordt verwijderd en de gevolgen van deze  
mutatie worden verwerkt in de Programmabegroting. 
 

Besluit geamendeerd raadsvoorstel: zonder hoofdelijke 
stemming unaniem aangenomen. 
 
De volgende moties worden ingediend. 
 
Motie 1 – VVD: Gratis wifi 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
 
- de Europese Unie wil dat in 2020 gratis wifi beschikbaar 

is op belangrijke plekken  in de openbare ruimte; 
- dit een verantwoordelijkheid is van de gemeente; 
- de Europese Unie de komende jaren hiervoor veel subsi-

die beschikbaar stelt; 
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- de verwachting is dat de gelden uit het fonds snel verge-
ven zullen zijn; 

- het daarom van belang is tijdig een aanvraag in te dienen 
 

verzoekt het college: 
 
- zo snel mogelijk hiervoor een verzoek in te dienen 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Besluit motie 1: zonder hoofdelijke stemming is de motie 
aangenomen met de aantekening dat de vier leden van de 
PvdA-fractie geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Motie 2 – CDA en PvdA: Beleidsplan Bibliotheek 
 
De raad, 
 
Overwegende dat: 
 
- ons dit jaar een verzoek bereikte om een extra bijdrage 

van € 30.000 o.a. ter financiering van het project “De 
Bieb op School”  om lezen en taalvaardigheid te stimule-
ren;  

- dit een goed project lijkt, maar hierover geen overleg 
tussen gemeente, bibliotheek en scholen heeft plaatsge-
vonden;  

- ondanks een aangenomen motie op 3-11-’16, de kernta-
ken van de bibliotheek en haar rol in het Sociale Domein 
in samenhang met de rol van de SWB, nog altijd niet dui-
delijk zijn; 

- de evaluatie van de SWB taken nu gereed is en binnen-
kort met de raad besproken kan worden 

 
verzoekt het college: 
 
- nu zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de biblio-

theek over het verder uitrollen van ‘De Bieb op School’; 
- en de raad in februari 2018 een notitie te presenteren in 

samenhang met de taken van de SWB 
  
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Besluit motie 2: zonder hoofdelijke stemming is de motie 
unaniem aangenomen. 
 
Motie 3 – CDA, PvdA en Lokaal Belang: Huisvesting HOB 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
 
- HOB al enkele decennia lang een deel van het gebouw 

‘De Meidoorn’ om  niet van de gemeente Brummen huurt 
en reeds meer dan tien jaar op zoek is naar een betere 
repetitie ruimte; 

- alle pogingen daartoe helaas tot op heden niet tot een 
oplossing hebben geleid ondanks   
regelmatig overleg met de gemeente; 

- het gebouw ‘De Meidoorn’ dringend aan onderhoud toe 
is; 

- HOB een zeer gewaardeerde bijdrage levert aan het 
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culturele leven in onze gemeente;  
- hoewel de huisvesting van verenigingen geen gemeente-

lijke verantwoordelijkheid is, het belangrijk is om HOB ac-
tief te ondersteunen in haar zoektocht naar een beter on-
derkomen 

 
verzoekt het college: 
 
- zo spoedig mogelijk in nauwe samenwerking met HOB 

een snelle oplossing van het  geschetste probleem uit te 
werken. Daarbij prioriteit te leggen bij het vervangen van 
de verwarmingsketel en verder urgent onderhoud.;  

- De raad voor 1 maart 2018 een plan te presenteren met 
een oplossingsrichting voor de huisvesting op de langere 
termijn; 

- bij de totstandkoming van het nieuwe Centrumplan 
Brummen rekening te houden met een  
definitieve oplossing voor de huisvesting van o.a. HOB 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Besluit motie 3: zonder hoofdelijke stemming is de motie 
unaniem aangenomen. 
 
Motie 4 - VVD: Duurzaamheid 
 
De raad, 
 
Overwegende dat: 
 
- het van groot belang is haast te maken met duurzaam-

heidsmaatregelen; 
- het de hoogste tijd is om de co2 uitstoot terug te dringen;  
- men snel aan de gang moet voor hernieuwbare energie; 
- de gemeente in 2030 energie neutraal wil zijn; 
- hier snel stappen in te zetten 
 
verzoekt het college: 
 
- hier structureel 50.000 euro per jaar voor vrij te maken en 

een plan op te stellen en deze ter goedkeuring voor te 
leggen aan de raad 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Uitslag hoofdelijke stemming: 
Voor: Berends van Loenen, Verver, Jolink, De Jonge, Raben, 
Mullink, Steinweg en Wijnhoven. 
Tegen:Jeronimus, Mennink, Sjerps, Te Bokkel, Tunç, 
Wentink, Ypma, Alberts en Douma. 
 
Besluit motie 4: de motie is niet aangenomen met 9 stem-
men tegen en 8 stemmen voor. 
 
Motie 5 – PvdA, Lokaal Belang: Wegwijs in Brummen 
 
De raad, 
 
Overwegende dat: 
 
- er onderzoek gaande is naar de haalbaarheid  van de 

fietsbrug over de N348 om toeristen naar het centrum 
van Brummen te leiden; 

- de realisatie van een fietsbrug erg kostbaar blijkt; 
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- het de vraag is of dit op korte termijn haalbaar is; 
- visit Brummen Eerbeek de noodzaak van de bewegwijze-

ring onderschrijft 
 
roept het college op 
 
- om per direct te beginnen met het plaatsen van wegwij-

zers op meerdere plekken vanaf het pontje naar het cen-
trum van Brummen; 

- om hiervoor financiering te zoeken in de reserve toerisme 
en recreatie 

 
Besluit motie 5: zonder hoofdelijke stemming is de motie 
aangenomen met de aantekening dat de twee leden van de 
fractie van D66 geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Motie 6 – PvdA: Samenvoeging budgetten en reserves 
Sociaal Domein 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 

 
- Binnen het sociaal domein integraal wordt gewerkt, van-

uit het principe “1 gezin, 1 plan, 
1 regisseur”; 

- Het daarom voor de hand ligt om de budgetten, die de 
gemeente daarvoor van het Rijk  
ontvangt, samen te voegen. Dat wordt nu nog niet ge-
daan; 

- Er op dit moment bovendien ook twee reserves zijn ten 
behoeve van de uitgaven in het sociaal domein. Het gaat 
hierbij om de reserve Sociaal Domein (3D’s) en de reser-
ve WMO 2007; 

- Het aanhouden van twee reserves niet in overeenstem-
ming is met het principe van integraal werken  

 
roept het college op: 
 
- om bij de Perspectiefnota in 2018 te komen met een 

voorstel voor het samenvoegen van de  
budgetten én de reserves in het Sociaal Domein en 
daarbij geen plafond te hanteren 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Besluit motie 6: zonder hoofdelijke stemming is de motie 
unaniem aangenomen. 
 

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 

 

 


