Brummen-Eerbeek

Samenvatting Programma 2018-2022

Voor een gemeente die we
dóór willen geven!
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Voorwoord
Dit is een samenvatting van het verkiezingsprogramma 2018-2020 van het CDA. De
volledige versie van het programma vindt u online via www.cda.nl/gelderland/brummen .
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1. INLEIDING
Het CDA: midden tussen de mensen, geworteld in de samenleving
Het CDA vindt betrokkenheid tussen arm en rijk en tussen generaties belangrijk. We leven
niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkáár te leven. De overheid zorgt
voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en
inkomen. Het CDA kiest voor rentmeesterschap. We willen het goede behouden, maar zeker
niet weglopen voor nieuwe uitdagingen. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de
generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur, milieu en cultuur. We hebben
de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons
komen. Dat vraagt om verder te kijken dan onze eigen belangen, onze eigen tijd en
beschikbare financiën. Tenslotte staat het CDA pal voor de rechtsstaat als onmisbare
voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om
samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke
grenzen, geeft mensen zekerheid, bestrijdt onrecht en zorgt voor mensen die kwetsbaar en
afhankelijk zijn.
Het CDA betrekt waar mogelijk maatschappelijke organisaties bij het verdelen van
verantwoordelijkheden. Daarmee is de rol van de overheid natuurlijk niet uitgespeeld. Wij
vinden het belangrijk dat de gemeente Brummen ook eigen initiatieven stimuleert en
faciliteert! Denk aan bijvoorbeeld scholen, kerken, de wijkcomités, sportclubs,
muziekverenigingen, moskeeën, zorginstellingen, vrijwilligers, etc. Ze leveren allemaal een
waardevolle en unieke bijdrage aan onze samenleving.

2. BESTUUR EN VEILIGHEID
De (kern)waarden van onze leefomgeving zijn: veiligheid, gezonde economie, houdbaar
platteland met natuur en gezond milieu, leefbare kernen, goede sociale contacten, adequate
welzijnsvoorzieningen, keuzevrijheid van onderwijs en goed functionerende vrije politieke
besluitvorming (democratie). Het CDA wil dat de Gemeente Brummen zelfstandige
plattelandsgemeente blijft en geen verstedelijking. Er moet aandacht zijn voor de afwisseling
van natuur en agrarische gronden en dit kan alleen door samenwerking tussen agrarisch
ondernemers, gemeente en andere grondeigenaren. We koesteren dit mooie landelijke
gebied met kleinere en enige grotere dorpsclusters. De leefbaarheid van de kleine kernen
mag niet worden vergeten. Voor grote kern Eerbeek willen we ruimte voor ontwikkeling.
Moeten we als gemeente dan alles zelf kunnen? Het CDA zoekt samenwerking daar waar
het iets toevoegt en gewenst is. Gemeentegrenzen overschrijdende onderwerpen, zoals
veiligheid en speciaal vervoer, lossen we graag in regionaal verband op. Maar de
gemeenteraad moet wel altijd de mogelijkheid hebben om adequaat te reageren. Brummen
moet zelfstandig blijven en kan daarmee het bestuur dicht bij de mensen houden. Het CDA
zal altijd de verbinding zoeken, omdat de samenleving daar het meest mee gebaat is.
Inwoners nog meer aan zet
Een doelmatige uitvoering van de Participatiewijzer vinden we essentieel, omdat hiermee
meer duidelijkheid komt over de manier waarop we inwoners, bedrijven en organisaties
betrekken bij de plannen van de gemeente. Het CDA wil werk maken van participatie en zal
de gemeentelijke organisatie hier nauwgezet in volgen. Want: de overheid is er voor de
burger en niet andersom. De samenleving staat centraal, de overheid is faciliterend. Goede
communicatie met inwoners is wat betreft het CDA een grondhouding. Het CDA zal zowel
voor als achter de schermen er op toezien dat heldere communicatie ook echt plaatsvindt.

3

Veiligheid, handhaving en toezicht blijft voor het CDA een belangrijk aandachtspunt
Je veilig voelen in je woon-, werk- en leefomgeving en geholpen worden als je dat zelf niet
meer kunt, dát is waar het om gaat! Speciale aandacht moet er zijn voor de
verkeersveiligheid in ons gebied, het preventief en repressief inzetten op cybercriminaliteit en
het zoveel mogelijk voorkomen van drugsgebruik. Het CDA wil geen coffeeshops in de
gemeente.
Ook op het gebied van toezicht, handhaving en actie blijft het CDA de gemeente volgen.
Wetten en regels die we met elkaar afspreken, daar moeten we ons aan houden. De
brandweerposten in Brummen en Eerbeek met al hun vrijwilligers moeten voor de lokale
samenleving beschikbaar blijven en zich kunnen ontwikkelen in een veranderende
samenleving. Geweld tegen deze en andere hulpverleners wordt niet getolereerd.

3. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN DUURZAAMHEID
Wij vinden het van groot belang dat de vitaliteit van onze gemeente groter wordt. De indeling
van onze ruimten bespreken we voortdurend met respect voor ieders belang. De gevolgen
van klimaatverandering, het terugbrengen van CO2-uitstoot, toenemende agrarische
bedrijfsomvang enerzijds en sterk teruglopend aantal agrarische bedrijven anderzijds,
afname van het aantal winkels en de ontwikkeling van de kernen van Eerbeek en Brummen
zijn wat het CDA betreft de thema’s die de invulling van onze publieke ruimte bepalen.
Ruimte voor Eerbeek
Het CDA wil dat er voortvarend verder gewerkt wordt aan “Eerbeek 2030”. Centrale
coördinatie en sturing is nodig. Zo kan er enerzijds evenwicht en samenwerking ontstaan
tussen belanghebbenden en anderzijds toch voortuitgang worden geboekt. Dit mag
overigens niet tot grote financiële risico’s leiden. Voor het CDA is het duidelijk dat voor een
toekomstbestendig Eerbeek de positie van de papierindustrie belangrijk is. Dit temeer omdat
in de plannen misschien ook restwarmte van de industrie aangewend kan worden voor de
warmtelevering aan woningen en mogelijk andere gebouwen. CDA zet ook in op een verdere
versterking van de publieke en de private dienstverlening in de kern van het dorp. Een
centrale huisvesting voor eerstelijnszorg en maatschappelijke dienstverlening ligt voor de
hand.
Centrum Brummen
Helaas constateren we dat er in de kern Brummen eigenlijk jarenlang niets is gebeurd. Bij de
kaalslag rond het Van Limburg Stirumplein en een groot gapend gat vanwege de brand
enige jaren geleden aan de Ambachtstraat, is er nu ook de leegstand van de oude
Wilhelminaschool en de leegstand van de RK-kerk. Het CDA wil actie. Wij zien
mogelijkheden in een mix van wonen, winkelen, dienstverlening, uitgaan en recreëren,
waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en geluisterd wordt naar de behoeften
van de consument en innovatieve ondernemers. Een centrum waar mensen elkaar
ontmoeten en samen iets kunnen beleven. Wij willen bouw van meer
(senioren)appartementen, een gezondheidscentrum en onderzoek naar de mogelijkheden
om een Cultuurhuis te ontwikkelen, waarin bijvoorbeeld muziekverenigingen, de bibliotheek
en de SWB een plek kunnen krijgen.
Kleine kernen
Behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen is belangrijk. Het CDA wil dat de gemeente
initiatieven in de kleine keren stimuleert. Het CDA maakt zich sterk voor het behoud van
scholen. Waar mogelijk zetten we in op kleinschalige woningbouw voor jonge gezinnen,
seniorenwoningen en voor eigen bewoners die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan
de kern. In het buitengebied zijn er nog kansen ten aanzien van woningsplitsing en we
maken ons hard voor verbreding van functies binnen de kleine kernen. Een volledig dekkend
4

mobiel netwerk, digitale infrastructuur en snel internet zijn een basisvoorziening, ook voor het
buitengebied!
Wonen
Vergrijzing en krimp liggen niet ver meer bij ons vandaan. Dat betekent dat we moeten
investeren in woon- en werkklimaat. Het CDA wil daarom dat er uitbreiding komt van het
bouwcontingent en vraagt van de gemeente dit nadrukkelijk te bespreken met de Provincie
Gelderland. In de gemeentelijke grote kernen is voldoende ruimte. Naast sociale bouw
juichen we ook particuliere woningbouwinitiatieven in de kernen toe. Er is vraag naar
starterwoningen en veilige seniorenappartementen. Vul ook het ‘Ligt op Groen-fonds’ aan en
voer daar regie op.
Klimaat en energietransitie
Klimaatverandering is een feit en dit heeft, hoe je het wendt of keert, flinke gevolgen. Ook
voor onze gemeente. Denk daarbij aan de waterberging, de verwarming van huizen en
gebouwen en de opbergcapaciteit van het riool. Bij de afspraken van Parijs in 2015 zijn
maatregelen afgesproken om de CO2- en andere emissies drastisch terug te dringen.
Belangrijke innovaties in technische zin en efficiency verbeteringen in de productie van
duurzame energie zijn nodig. Ook de invulling en het gebruik van “de ruimte” zal daarom
veranderen. Denk aan: windparken, zonneparken, elektrische auto’s en laadpalen,
huizenbouw zonder gasaansluiting, warmtenetten. Maar ook lokale, wellicht zelfs
wijkgeoriënteerde elektriciteitsopslag en afname, grootschalige isolatieprogramma’s en
warmtenetten voor huizen en utiliteitsgebouwen, etc. Dat kan betekenen dat er ruimteclaims,
wijzigingen van bestemmingsplannen en zo meer komen.
Het CDA zegt daarom:
• Onderzoek wat de gevolgen zijn voor de gemeente van de klimaatverandering en maak
een totaalplan met gerichte investeringen.
• Zorg voor voldoende capaciteit t.a.v. riolering en waterberging. Anticipeer daar nu al op,
bijvoorbeeld door hemelwaterafvoer bij nieuwbouw niet via het riool te laten lopen en door
afkoppeling van hemelwaterafvoer bij bestaande bouw.
• Bereid je voor op de “stresstest” 2019 om knelpunten in de wateropvang op te sporen.
Duurzame energie
De gemeente Brummen heeft een concrete doelstelling met betrekking tot het transformeren
van het gebruik van fossiele energie naar het gebruik van duurzame energie:
energieneutraal in 2030. Het CDA ondersteunt dit, maar in de uitwerking van de plannen
moet nu wel meer ambitie komen.
Wat moet er gebeuren?
In het algemeen vinden wij dat de gemeente echt regie moet pakken en een meer
ruimhartige faciliterende rol kan laten zien, bijvoorbeeld bij het afgeven van een
omgevingsvergunning. En voorts zie onder A,B en C.
A. Planontwikkeling energieneutraliteit.
- De gemeente moet vanaf 2018 werken aan een concreet plan om die energieneutraliteit in
2030 te bewerkstelligen. Het gaat om efficiënt omgaan met energie, opwekking van
duurzame energie en besparing van energie (Trias Energetica).
- Bestaande samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven en BrummenEnergie kunnen daarbij
van pas komen. Lopende projecten als ‘Eerbeek 2030‘, ‘Warmtetransitie en Geothermie’.
Kijken naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie binnen de bestaande
bedrijfsvoering en het gebruiken van rest- en aardwarmte om de eigen gebouwen en,
wanneer mogelijk, omliggende woningen te verwarmen.
- Initiatieven ‘Zonnepark Eerbeek’ en ‘Zonnepark Elzenbos’ leveren mogelijk al een eerste
bijdrage voor het bereiken van de energieneutraliteit.
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- Ook de industriekern Eerbeek - Loenen, de Woningstichting en de werkgroepen die
ontstaan vanuit de energietafels zijn welkome platforms voor concrete aanpak.
- Verduurzaam de bestaande woningvoorraad. Nieuwe initiatieven moeten volgens
wetgeving ook al aan allerlei eisen voldoen, maar de bestaande voorraad verbeteren levert
meer op. Daar moet beleid voor komen. De bestaande woningvoorraad willen we
verduurzamen door isolatie te stimuleren evenals het plaatsen van zonnepanelen en
zonneboilers, etc.
- Open een energieloket, zet energiecoaches in en werk samen met de woningstichting.
B- Bedrijfsvoering en financiering.
- Het CDA wil een steviger ambtelijk apparaat om planning en beleid te ontwikkelen.
- Maak ook gebruik van de expertise van BrummenEnergie (BE) in die fases.
- Betrek zoveel als mogelijk lokale uitvoerders
- Het CDA denkt dat voor een belangrijk deel private financiering kan worden aangetrokken.
Verder:
• Voor projecten, bijvoorbeeld op eigen grond is ook eigen financiering mogelijk.
• Voorfinancieren en gedeeltelijk financieel participeren in projecten die gezamenlijk met BE
worden opgepakt.
• Het CDA wil duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen bij voldoende vraag
uitbreiden.
• Betrek de woningstichting vanaf de start bij de beleidsvorming.
C. Infrastructuur voor duurzame energie
Het verduurzamen van gebouwen stelt nieuwe en zwaardere eisen aan de energieinfrastructuur in de gemeente. Het CDA zegt daarom:
• maak afspraken met de netbeheerder(s) over het toekomstbestendig maken van het net;
• breng, o.a. met de netbeheerder, de consequenties in kaart van een toekomst met en
zónder gasaansluitingen in gebouwen en woningen;
• onderzoek welke actieve rol netbeheerders kunnen spelen bij het verduurzamen van
gebouwen en woningen.

Economie, recreatie, toerisme en verkeer
Het CDA streeft naar een eerlijke economie, een economie die we door kunnen geven aan
volgende generaties. Dit vraagt om een actief beleid van de gemeente, door:
• Het voeren van een actief en consequent vestigings- en vergunningenbeleid voor het
aantrekken van milieuvriendelijke dienstverlening. Ook zorginstellingen horen daarbij.
Bedrijventerrein Brummen biedt nog veel mogelijkheden voor schone en duurzame
industrie.
• Het voeren van een actief woningbouw- en infrastructuurbeleid, gericht op het versterken
van de kernen Eerbeek en Brummen, zal ook de positie van de middenstand en de
werkgelegenheid verstevigen. Stimuleer centrumvestiging met concrete maatregelen.
• De papierindustrie in Eerbeek biedt veel mensen werk. Het zorgvuldige beleid van de
gemeente t.a.v. de huisvesting in relatie tot de huidige milieueisen en (planologische)
ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Eerbeek blijft nodig. Ook zorgvuldigheid in
relatie tot het behoud van de innovatieve kracht van deze industrie en voor milieu in het
algemeen. Het CDA ondersteunt de initiatieven van de industriekern Eerbeek van harte.
• Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en
kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale
vastgoedeigenaren. Huurprijzen van winkelpanden mogen niet belemmerend werken.
• Daar waar samenwerking niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen met
Ondernemersfondsen en Bedrijven Investeringszones BIZ's).
Circulaire economie
De Regio-stedendriehoek wil één van de eerste energie neutrale regio’s worden. Het CDA
wil dat de gemeente Brummen daartoe een belangrijke bijdrage blijft leveren. Nieuwe en
bestaande Initiatieven om alle soorten restproducten en afvalwater opnieuw te gebruiken
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moeten worden ondersteund. Het aantrekken van bedrijvigheid op dit terrein wil het CDA
stimuleren door het bieden van gunstige vestigingsvoorwaarden.
Recreatie en Toerisme
• (Groene) Recreatie zorgt voor enige (nieuwe) werkgelegenheid. De gemeente Brummen
moet de recreatiefunctie versterken en daarmee rekening houden in haar Vestigings-,
Huisvestings-, Ruimtelijke, Ordenings-, Verkeers- en Promotiebeleid.
• Dagrecreatie met aansluitende overnachtingen bevorderen via dat beleid. Denk hierbij
ook aan het ‘Gat van Cortenoever’.
• Een fietsbrug over de N348 is gewenst, maar dan moet ook echt het centrum van
Brummen drastisch worden aangepakt.
• Het CDA wil dat de bevolking actief betrokken wordt bij het ontwikkelen van ideeën en
plannen. Invullen van ‘unieke recreatieve proposities’, zoals boerengolf, het verkopen van
bio-producten op boerderijen, kamperen bij de boer of andere initiatieven.
• Op de fiets- en wandel routes moet gezorgd worden voor voldoende zitbanken.
• Maak fietspaden toekomstbestendig en veilig door ruimte te maken voor fiets, e-bike,
speed pedelec en duo-fietsen. Het CDA wil dat het smalle gedeelte van het Hallse pad tot
aan de Knoevenoordstraat wordt verbreed.
• De subsidie aan Visit Brummen Eerbeek evalueren en met hen in gesprek gaan over
waardevolle evenementen.
Verkeer en vervoer
Het CDA verzet zich al jaren tegen meer goederenvervoer per spoor over de IJssellijn. Het
CDA vindt uitvoering van de Noordtak van de Betuwelijn (via Nijmegen/Oldenzaal) een veel
betere oplossing. Mocht er toch toe besloten worden, dan zijn compenserende voorzieningen
op zijn plaats. Afgezien daarvan moeten de spoorwegovergangen in Brummen veiliger
gemaakt worden, bijvoorbeeld met (fiets)tunnels.
Autoverkeer
Voor de komende jaren vinden wij het erg belangrijk dat verkeersveiligheid en doorstroming
van verkeer hoog op de politieke agenda blijft. Het CDA wil beperking van het sluipverkeer
in het buitengebied en goede doorstroming van het agrarische beroepsverkeer en
toeristenverkeer. Ook moet het doorgaande verkeer door de kernen beperkt worden. Stel
daarom het onderhoud van belangrijke doorgaande wegen niet langer meer uit, zorg ervoor
dat de westelijke rondweg Brummen weer op de provinciale verkeersagenda komt en creëer
voldoende parkeergelegenheid voor industrie en transport in Eerbeek.
Landschap, natuur en milieu
Uitgangspunt voor het CDA bij het nemen van ontwikkelingsmaatregelen in het landelijk
gebied is de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie van de gemeente ‘Ligt op Groen’. De
veranderingen van de afgelopen tien jaar zetten door: meer natuur, meer recreatie en meer
wonen. En met een concentratie van agrarische activiteit. Want door verdergaande
schaalvergroting komen er minder bedrijven in aantal, maar de productie en het gebruik van
de grond blijven globaal gelijk. En de achterliggende economie van dienstverleners aan de
boer, verwerking en toelevering wordt ook niet kleiner. Minder boeren betekent niet minder
grond. Door mestregelgeving is de vraag naar grond voor landbouw groot. Een geleidelijke
schaalvergroting is nogal eens nodig om een levensvatbaar bedrijf te houden bij strengere
regelgeving. Maar de grootte van de agrarische bedrijven moet wel beperkt zijn tot de
omvang van familiebedrijven. En tenslotte is het goed om alternatieven aan te moedigen.
Bedrijfsmogelijkheden voor kleinschalige aan de sector gelieerde nevenactiviteiten moeten
worden gefaciliteerd. Zoals recreatie, verkoop aan huis of zorg. Het CDA zet zich in voor een
goede balans tussen de belangen van de agrariër, de recreant, bewoners en het beheer van
de natuur. Agrariërs zouden ook in de toekomst samen met andere grote en kleine
grondeigenaren, belangrijke hoeders van het landschap kunnen en moeten zijn. Daarbij
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hoort, waar mogelijk en gewenst, ook het bevorderen van de biodiversiteit en minder
intensieve veehouderij.
Wel maakt CDA maakt zich zorgen over de sociaaleconomische effecten voor de
(agrarische) bedrijven. Dat geldt ook voor de plannen met de verbindingszones. Het CDA zal
niet meewerken aan projecten als er geen acceptabele (financiële) steun aan agrarische
bedrijven wordt verleend. Het is belangrijk om niet tegen, maar juist met de agrarische sector
samen te werken aan duurzame oplossingen en met elkaar in verbinding te blijven. De
groene buffer in de Stedendriehoek houden we stevig vast. Het CDA wil geen nieuwe
wooninitiatieven (bestemmingen) in het buitengebied. Zeker niet in de natuurgebieden en in
gebieden gelegen in de ecologische hoofdstructuur.
Het CDA steunt initiatieven van burgers om identiteitsbepalende elementen in het landschap,
zoals poelen, paden en hagen te onderhouden/verbeteren. Dat geldt ook voor het aanleggen
van nieuwe en het herstel van bestaande landschapselementen, zoals eenvoudige
onverharde paden die openbaar toegankelijk zijn. Het CDA blijft tenslotte alert op
verstoringen van het landelijk gebied, ook ten aanzien van het luchtruim.
Openbare ruimte en afval
De openbare ruimte is er voor ons allemaal, maar wordt vooral onderhouden en beheerd
door de gemeente. Het onderhoud is steeds vaker uitbesteed aan groenbedrijven en er is
ook op bezuinigd. Het onderhoudsniveau moet op een aantal plekken wat omhoog. Inwoners
hebben initiatieven genomen voor kwaliteitsverbetering, zwerfvuil ruimen, onkruid schoffelen,
herinrichting en onderhoud van buurtpleintjes, zelfvoorzieningen in beheer en zo meer. Het
CDA wil dat er een visie komt op deze inwonersparticipatie, op zoek naar een vorm van
zelfbeheer, met een menukaart waaruit gekozen kan worden.
Afvalscheiding en circulaire economie
Het CDA wil met een optimale afvalscheiding meewerken aan het duurzaam (her)gebruik
van afgedankte materialen/grondstoffen en vervuiling van het milieu tegengaan. Op die
manier dragen we bij aan de circulaire economie. Samen met Circulus-Berkel moet de
gemeente zich richten op een duurzame toekomst met het hergebruik van grondstoffen,
beheer van de buitenruimte, sociale activering en bewonersparticipatie.

4. SOCIAAL DOMEIN
We hebben een boodschap aan elkaar. We moeten ervoor zorgen dat degene die echt
buiten zijn schuld niet mee kan doen in de samenleving, in de gelegenheid wordt gesteld te
participeren. Dit vraagt van ons solidariteit en de inspanningsverplichting om de meest
essentiële voorzieningen in stand te houden.
Het CDA ziet ook graag dat de gemeente zelf als werkgever voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt optreedt. Dit geldt ook voor andere werkgevers in onze gemeente. Wij
toetsen het nog op te stellen gemeentelijk beleid op menselijkheid, haalbaarheid en
rechtvaardigheid.
Bovendien willen wij straks concrete resultaten gepresenteerd zien.
Bijzondere aandacht vraagt het CDA voor de jongeren (18 tot 23 jaar) in onze gemeente.
Wie (nog) geen diploma heeft, moet de kans krijgen om in een leer-/werktraject alsnog een
startkwalificatie te halen. Stages en leer-/werkplekken zijn een goed middel om werkervaring
op te doen. Ondersteuning door de gemeente van het bedrijfsleven bij omscholing, stage- en
leerplaatsen is zowel voor jongere als voor oudere werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkten/of een arbeidsbeperking belangrijk.
Het is niet realistisch te veronderstellen dat oudere werklozen op korte termijn een vaste
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baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving
actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van de
samenleving en daarom wil het CDA een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor oudere
werkzoekenden die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of
mantelzorg bieden.
Minimabeleid
Armoede gaat niet alleen om geld, maar ook om het niet mee kunnen doen in de
samenleving. Het CDA wil daarbij beleid dat gericht op: 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Voorkomen is beter dan genezen. Er moet snelle hulp zijn, zonder wachtlijsten. Waar nodig
wil het CDA regelingen voor kinderen, zodat zij kunnen sporten, een zwemdiploma halen en
tegoedbonnen kunnen krijgen voor kleding e.d. of een mobiele telefoon op het moment dat
zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Ondersteuning van voedselbanken blijft noodzakelijk.
We willen cliëntenraden en ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en uitvoeren
van beleid. Net zoals bij de andere uitvoeringsterreinen van de WMO.
Team voor Elkaar heeft een goede start gemaakt en moet ruimschoots beschikbaar zijn.
Voor het CDA is het belangrijk dat zij maatwerk levert met een sterk overstijgend oplossend
vermogen, zelfs als dat soms niet past binnen de regels. Onafhankelijkheid in de uitvoering
is een vereiste, daarom wil het CDA geen beleidsmakers van de gemeente in het team.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Nieuw is: “zorg dichtbij’. De eerste fase is afgerond en heeft al mooie resultaten opgeleverd.
Maar nu moeten we verder van beleid naar uitvoering. Wij kijken uit naar voortzetting van het
goede werk van de helaas in 2017 te vroeg overleden CDA-wethouder Koos Paauw en zijn
opvolgster Jolanda Pierik, want het werk is nog niet af.
De Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen 2016-2020 staat op
de agenda vraagt nu om aandacht. Het gaat om inwoners met een psychiatrische
achtergrond, verward gedrag of met een verslaving. Maar ook burgers in de
schuldhulpverlening, kinderen in de opvang, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden,
moeten de juiste opvang krijgen. De problematiek van deze groep inwoners kan complex zijn
en daarom wil het CDA maatwerk.
Het CDA vindt het heel belangrijk dat de beoogde resultaten behaald worden. We vragen
inwoners naar hun ervaringen. Ook willen wij een vangnet voor mantelzorgers.
Jeugdzorg en jongeren
Alle kinderen hebben recht op aandacht en een opvoeding die hen tot zelfbewuste en
participerende burgers van onze samenleving maakt. Dat gebeurt thuis en op school en ook
in verenigingen. Goed onderwijs is de belangrijkste investering in het land dat wij willen
doorgeven. Soms gaat het ook mis. Voor kinderen tot 18 jaar in een probleemsituatie is in
2015 de nieuwe Jeugdwet van kracht. Het Team voor Elkaar begeleidt naar de juiste hulp en
ondersteuning. Dat moet vanuit een integrale aanpak plaats vinden. Ook hier geldt voor het
CDA: 1 gezin(ssysteem), 1 plan en 1 regisseur. Wij volgen dit nadrukkelijk.
Jongeren in de gemeente verdienen volwaardige aandacht. Steun hen bij eigen initiatieven.
De Stichting Welzijn Brummen vervult daarin een uitstekende rol .

5. SAMENLEVING
De combinatiefunctionarissen in sport, onderwijs en cultuur voor jeugd van 4-18 jaar moeten
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blijven. Particuliere initiatieven op dit gebied, zoals KIEMM (Kinderen in Eerbeek maken
muziek), worden ook van harte ondersteund door het CDA.
Cultuureducatie is belangrijk, ook lokale cultuur en geschiedenis. En moet ook laagdrempelig
toegankelijk zijn. De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte, in samenwerking met
lokale initiatieven en/of het bedrijfsleven. De bibliotheken, Stichting Welzijn Brummen en de
Culturele Stichting zijn onmisbaar: zij dragen bij aan taalontwikkeling, informatievoorziening
en cultuurbeleving. Het CDA wil dat de onderlinge samenwerking verder gestimuleerd wordt
en het aanbod gespreid blijft.
Gelukkig kennen Brummen, Eerbeek en de kleine kernen nog altijd veel verenigingen. Het
CDA vindt een rijk verenigingsleven belangrijk voor de onderlinge ontmoeting en samenhang
in onze gemeente. Veel vrijwilligers zijn voor de verenigingen aan de slag, dit moeten we
koesteren. Wijk- en dorpsraden zijn de ogen en oren van de inwoners in de dorpen en kleine
kernen, voor specifieke wijkaangelegenheden moeten zij gehoord worden én zich gehoord
voelen.
Gezondheid- en sportbeleid
Sporten is gezond, zowel mentaal als fysiek en draagt bij aan de verbinding met elkaar. Het
nieuwe sportbeleid staat in het teken van ‘positieve gezondheid’ en meedoen. De nieuwe
sportkoepel (Sportkompas) is opgericht voor de binnensporter en de benodigde faciliteiten,
zoals De Bhoele en Rhienderoord. Het CDA ondersteunt dit van harte en zou graag zien dat
op termijn ook de belangen van de buitensporters ondergebracht worden in de sportkoepel.
Onderwijs en Kinderopvang
Keuzevrijheid van onderwijs blijft voor het CDA essentieel. Net als betrokkenheid van ouders
bij de school, want leren is een samenspel tussen leerling, leerkracht én ouders.
Samenwerking van alle scholen met het gemeentebestuur bevordert de kwaliteit van het
onderwijs, de bouw van de scholenclusters laat dit ook zien. CDA blijft alert op ‘passend’
onderwijs, er mogen geen kinderen tussen de wal en het schip vallen en we moeten er alles
aan doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Ouderenbeleid
Het aantal ouderen neemt toe in de gemeente Brummen. Adequate voorzieningen zijn
nodig om hen in staat te stellen dat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving/huis
kunnen blijven wonen en functioneren. Belangrijk daarbij is:
• professionele thuiszorg, vrijwilligers en mantelzorgers
• dat zij een waardevolle rol kunnen vervullen, bijvoorbeeld in verenigingen.
• betaalbare woningaanpassingen en beschikbare technische hulpmiddelen
• initiatieven voor innovatieve woonvormen door particulieren of door
woningcorporaties.
• dat de digitalisering nooit een goede communicatie in de weg mag staan. De
gemeentebalie moet blijven.
• dat zij zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven en dat er vlakke, ruime trottoirs en
voetpaden zijn.
Voor het CDA weegt bovendien zwaar dat vereenzaming wordt voorkomen:
• Geef ondersteuning bij digitale communicatie met de gemeente, andere
overheidsinstanties en netwerken.
• Zorg voor maatwerk vanuit de WMO.
• Zorg voor toegankelijke informatie en voorlichting over ontmoetingsplekken en de
juiste zorg- en dienstverlening.
• Houd ontmoetingsplekken en algemene voorzieningen open en goed bereikbaar,
ook voor rolstoelen, rollators en scootmobielen.
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Het CDA vraagt specifiek aandacht voor de omgang met dementie. Gebruik het
Netwerk Dementie Oost-Veluwe en de zorgaanbieders en de Geheugensteunpunten.
Heb ook oog voor senioren in het lokale minimabeleid.
6. BEDRIJFSVOERING EN FINANCIEEN
Zoals het er nu voor staat wordt in 2021 de Omgevingswet van kracht. Concreet betekent dit
onder meer: één vergunning, één bevoegd gezag, ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee,
tenzij’, alle regels op één plek, participatiemogelijkheid voor burgers aan de voorkant bij
beleidsontwikkeling en ruimte om te anticiperen. Een ingrijpende nieuwe werkwijze, waarbij
de gebruiker centraal staat. Dat vereist een aanpassing van de interne gemeentelijke
organisatie. Het CDA vind het belangrijk dat de bedrijfsvoering van de gemeente op tijd
aangepast is en dat de bewoners tijdig en goed geïnformeerd zijn.
Controletaak gemeenteraad
Het CDA wil weten of de gestelde kwalitatieve, kwantitatieve en financiële doelstellingen uit
de Perspectiefnota gehaald worden. Het besluitvormingstraject moet transparanter worden
en de betrokkenheid van belanghebbenden groter. Het CDA zal kengetallen en indicatoren
opvragen in dit proces. Aan de hand van de uitkomsten kan dan tijdig bijstelling van beleid
plaats vinden. In het bijzonder: concrete resultaten van de uitvoering van de Jeugdwet, WMO
en Participatiewet.
Ontwikkelingen ambtelijke organisatie
Er is een vaste formatie met een flexibele schil gecreëerd, medewerkers zijn multifunctioneel
inzetbaar en het kostenbewustzijn is verhoogd. Binnen de loonsom moet gebruik worden
gemaakt van die flexibele inzet van personeel. Het spel om vraag en aanbod in een goede
balans te brengen en te houden ten opzichte van het beschikbare budget wordt nu gespeeld.
Het CDA wil inzicht in de resultaten hiervan.
Automatisering en informatievoorziening
De samenleving digitaliseert. De gemeente Brummen moet een volwaardige digitale partner
zijn voor burgers, bedrijven en andere organisaties. Belangrijk is dat: burgers zelf de regie
hebben over de eigen gegevens en de digitale snelweg moet veilig zijn. Denk hierbij aan
basisregistraties, mijn overheid.nl, berichten box en middelen voor een elektronische
identiteit.
Voor het CDA is van belang dat:
• de gemeente voor burgers die geen computer hebben of het lastig vinden om zich te
bewegen in de digitale wereld, een vangnet regelt. De balie moet blijven.
• Brummen in 2020 beschikt over een flexibele, veilige en beheersbare digitale
werkomgeving, die voldoet aan behoeften van de gebruikers.
Financiën
Het CDA streeft naar een duurzame financieel gezonde positie van de gemeente Brummen.
De basisvoorzieningen moeten financieel op orde zijn en dicht bij de inwoners, want dat
maakt ons sterk als kleine gemeente. De bedrijfsvoering moet afgestemd zijn op dat wat
nodig is en past bij de beschikbare budgetten. Het weerstandsvermogen was bij het
opstellen van de programmabegroting voldoende en de financiële positie van de gemeente
Brummen is verbeterd. Belangrijk is om een transparant en betrouwbaar risicoprofiel op te
stellen. Moeilijke besluiten moeten altijd in het teken staan van keuzes voor een gemeente
die we dóór willen geven. We moeten niet alleen denken aan nu, maar ook aan later!
Wij houden de vinger aan de pols bij de besteding van middelen voor de huishoudelijk hulp,
ook als het gereserveerde geld op is. Dan moeten er binnen de begroting keuzes gemaakt
worden om dit toch mogelijk te maken. Het CDA wil zich actief inzetten voor behoud van de
noodzakelijke huisvesting en zorg- en dienstverlening t.a.v. beschermd wonen en
maatschappelijke opvang, een taak die in 2019 ook bij de gemeente ligt.
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