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1- Van de redactie. 

 

We hebben ons best gedaan u via dit infobulletin weer op de hoogte te houden van de activiteiten 

van de fractie en van het bestuur.  

 

Centraal in dit infobulletin  staat de informatie die gaat over  een gedachtewisseling  over het 

onderwerp “Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning” .  

We gaan eerst slagvaardig de  huishoudelijke zaken bespreken op de algemene ledenvergadering. 

Dat is op 25 Januari om 19.30 uur. We beginnen dus vroeg!! 

 

Dan volgt er na een korte pauze een openbaar deel. 

De fractie, samen met wethouder Koos Paauw, zal informatie verschaffen over het onderwerp 

“Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.” 

Daar heeft het College van B en W al in 2015 een mandaat-/machtigingsbesluit over genomen. 

“Nu stelt het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor om vanaf 2017 

nieuw beschut werk te realiseren voor inwoners met een forse arbeidsbeperking. Dit vooruitlopend 

op toekomstige wetgeving”. 

De wijze waarop de gemeente dit wil gaan doen is daarbij vastgelegd in een notitie ‘Nieuw Beschut 

Werk Brummen 2017-2018’. Verantwoordelijk wethouder Paauw benadrukt dat er voor de personen 

die nu al onder de Wet sociale werkvoorziening (WsW) vallen er door de invoering van nieuw 

beschut werk niets verandert. “Er is sinds 2015 geen nieuwe instroom in de WsW meer mogelijk, 

daarom willen we het voor nieuwe cliënten goed geregeld hebben.” 

Dit lazen we op de gemeentelijke website. 

In dit infobulletin leest u er meer over. We spreken erover in het tweede deel van de vergadering, 

een volledig openbare bijeenkomst. Over het huishoudelijk/bestuurlijk deel kunnen we kort zijn. We 

doen verslag van werkzaamheden. We hebben een schrijnend tekort aan mensen die ons willen 

helpen om de bestuurlijke aangelegenheden steeds weer rond te krijgen. Het begint echt nijpend te 

worden. Laat ons a.u.b. niet in de steek!  

 

Geert Wentink is sinds het zomerreces de nieuwe fractievoorzitter. Er is bij aanvang van deze 

raadsperiode afgesproken dat de eerste jaren Gerrit te Bokkel het voorzitterschap op zich zou 

nemen en dat Geert hem dan zou opvolgen. Dat is nu dus gerealiseerd. Hij doet zijn verhaal over 

de begroting van de gemeente. 

 

Willem Arentsen vertelt enthousiast over het bezoek dat hij aan het Europa parlement bracht in 

Brussel, georganiseerd door het CDA. (Toch mooi dat dit kan en het CDA ervoor zorgt dat we met 

eigen ogen kunnen zien wat er daar gebeurt). 

 

En ja, we gaan begin volgend jaar weer naar de stembus. Het zal niemand zijn ontgaan dat we 

weer een nieuw parlement en regering kiezen. Steun onze kandidaten zou ik zeggen!! 

We zijn uitgebreid, via de nieuwsbrief bijvoorbeeld, over kandidaten en programma geïnformeerd. 

 

Alle leden worden de laatste jaren via de CDA-NIEUWSBRIEF van actuele locale politieke 

gebeurtenissen op de hoogte gehouden. Als u vrienden of kennissen weet die wellicht ook 

belangstelling hebben voor de nieuwsbrief, laat u dat dan even weten. 

 

Jaap Ypma 
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2- Van de voorzitter. 

 

Kerst 2016. 

We leven in een roerige tijd. Politieke, economische en sociale turbulentie met oorlogen en 

moorden.  Afschuwelijke inhumane gevolgen. Niet zozeer in de gemeente Brummen, maar meer 

landelijk en vooral op Europese en mondiale schaal.  

Vroeger gebeurden er natuurlijk ook onmenselijke dingen. Maar nu komt alles zo vreselijk dichtbij, 

en ook zo onmiddellijk onze huiskamer binnen. Oorlogen en hongersnood , overstromingen en 

plunderingen, massa’s slachtoffers daarvan en stromen vluchtelingen.  Alle ellende binnen een half 

uur op het nieuws. En dat moet een mens maar proberen te verwerken. Het raakt ons vaak ten 

diepste in onze ziel. De ziel, kunnen we die duiden, is die stoffelijk? 

Staat u me toe daar even over na te denken, te filosoferen, vooral omdat het Kerstfeest ook 

appelleert aan de roerselen van de ziel, aan het beleven.  

Als iets ons raakt in positieve zin, dan zeggen we vaak: wat een belevenis.! Kerst is zo,n blije 

onderbreking van het alledaagse, zo midden in de donkere wintertijd. 

 

Ik heb eens een verhaal gelezen, een verslagje, van een onderwijzer die met basisschoolkinderen 

over het onderwerp  “ziel”  had gesproken. Wat stellen ze zich daarbij voor? Veel kinderen zeiden, 

de ziel zit in ons hart. Anderen beweerden dat het in de hersenen zit. Om het te verbeelden 

tekenden deze er een wolkje boven. Het moest dus ergens in het lichaam zitten. 

Eén van de kinderen antwoordde: “de ziel krijgen we van God als we geboren worden, en gaat 

terug naar God in de hemel als we sterven. 

Daar werd ik even stil van. Dat raakte me in mijn ziel.! In onze optiek is er lang geleden een 

bijzonder mens geboren. 

 

Kerst is een feest. We worden er blij van. Ons hart - onze ziel - verheugt  zich op de komende blije 

Kerstdagen. Na de duisternis het Licht. Vele schrijvers en dichters hebben het verwoord en 

verbeeld. Willem Schulte Nordholt deed het als volgt in een gedicht: 

 

In de duisternis verwachten 

wij het Licht dat komen zal. 

Hem, die in de nacht der nachten 

wordt geboren in een stal. 

 

Onze hunkerende ogen 

blijven op één doel gericht. 

Op de neergang uit den hoge, 

de verschijning van het Licht. 

 

Op de wereldwijde vrede 

als Hij werk”lijk komen zal, 

te beginnen in het heden, 

te beginnen in een stal. 

Ik wens u, samen met de uwen, vrede en blije kerstdagen. 

(wereld)Vrede begint van onderop. 

 

Jaap Ypma 



 

CDA-Brummen Winterbulletin 4 

 

CDA-bulletin                                                                                                                                            Jan. 2017 

3- Uitnodiging en agenda. 

 

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u, in overleg met de voorzitter, uit voor een ledenvergadering, tevens 

informatieavond. Aansluitend een “Nieuwjaarsborrel”  

Informatiebijeenkomst en borrel zijn openbaar. 

Dus: neem uw echtgenoot/echtgenote, partner,buurman/buurvrouw en overige 

belangstellenden mee!! 

 

De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag  25 Januari 2017, in één van de zalen 

van SWB, plein 5, Graaf van Limburg Stirum Plein, Brummen. Inloop 19.15 uur. 

 

De planning is als volgt: 

1. Huishoudelijke vergadering (19.30 tot 20.00 uur) met als punten: 

a. Het verslag van de ledenvergadering van 17 mei 2016.U vindt dit verslag in het bulletin. 

b. Ingekomen stukken en mededelingen.  

c. Voortgang  werving nieuwe bestuursleden en fractieleden( zitting 2018-2022).    

d. Mededelingen van de wethouder. 

e. Mededelingen fractie.  

f. Mededelingen over het overleg binnen de Regio en de gesprekken met de CDA- 

besturen van Rheden en Voorst.  

 

2. Pauze met koffie of thee.(20.00 tot 20.15 uur) 

Openbaar deel.( 20.15 uur -22.00 uur) 

 

3. Inleiding en gedachtewisseling over het zogenoemde “Beschermd wonen en 

Maatschappelijke Opvang”. 

Zie hiervoor ook de korte inleiding in het bulletin. 

Het onderwerp zal worden ingeleid door de wethouder en/ of fractie. 

 

4. Rondvraag. 

 

5. Sluiting. 

 
 

Hierna is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje te praten over het CDA in 

het algemeen en in de gemeente Brummen in het bijzonder!!! 

 

Wij rekenen op uw komst. 

 

 

Namens het bestuur  

Antoon Menkveld, secretaris  
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4- Verslag van de ledenvergadering van het CDA afdeling Brummen op dinsdag 17 Mei 2016, 

in één van de zalen van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek.  

Aanwezig: 12 leden.  

 

1.Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In zijn overweging gaat de voorzitter 

in op het belang van de C in het openbaar debat. Daarbij gaat het niet om uiterlijkheden of 

verwijzingen, maar om een stellingname in die concrete situaties waarbij onze kernpunten en 

waarden herkenbaar worden. Hier kunnen wij ons onderscheiden van diverse andere politieke 

partijen. Immers de C hoort niet alleen achter de persoonlijke voordeur maar moet zeker ook tot 

uiting komen in onze opstelling binnen het politieke debat waar dat er om vraagt. 

 

2 Verslagen. 

2.1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 mei 2015. Door een foutje in de regie is dit 

verslag niet opgenomen in ons leden bulletin van mei 2016. Na uitreiking van een aantal losse 

exemplaren leest de secretaris dit verslag voor. Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank 

aan de samensteller.  

2.2. Het verslag van de avond over het vluchtelingenbeleid op 20 januari 2016 zoals in het leden- 

bulletin is opgenomen wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samenstellers. Naar 

aanleiding van dit verslag worden nog een aantal vragen gesteld over de opvang van 

statushouders, de contacten met het COA en de actuele situatie. De wethouder geeft aan dat er 

binnenkort een aantal minderjarige statushouders zullen worden geplaatst in woningen van de 

Stichting Philadelphia in de wijk Elzenbos in Brummen. Mochten er verzoeken binnenkomen voor 

massale opvang dan zal het College dit nauwgezet met de bevolking communiceren. Nu de curator 

de gebouwen van de Michaëlshoeve in de etalage gaat zetten is niet te overzien of dit ook gevolgen 

zal krijgen voor de opvang van asielzoekers.    

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen: berichten van verhindering zijn ontvangen van:  

Ronald Boerefijn, Willem Arentsen en Siemen van Asperen.   

 

4.Jaarstukken. 

4.1. Het jaarverslag van het bestuur over 2015,zoals gepubliceerd in het ledenbulletin,  wordt 

ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller. 

4.2. Het verslag van de fractie over 2015 , zoals gepubliceerd in het bulletin van april 2015, wordt 

ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. Naar aanleiding van dit verslag wordt nog 

van gedachten gewisseld  over de opknapbeurt van het Stuijvenburgplein in Eerbeek. Enerzijds 

worden de voetgangers oversteekplaatsen gemist, anderzijds wordt door de forse verkeersdrempels 

de snelheid van het gemotoriseerde verkeer fors geremd. Als de rondweg langs de spoorlijn in het 

centrumplan alsnog mogelijk wordt is het probleem opgelost. Dan behoeven de bussen ook geen 

gebruik meer te maken van deze weg door het centrum. Blijft dit op termijn  achterwege dan zal 

naar andere creatieve oplossingen moeten worden gezocht. Er wordt ook op gewezen dat de Zorg 

in het kader van de centralisaties in de gemeente Brummen, dankzij onze wethouder, op een hoog 

niveau ligt en zeker als voorbeeld voor veel gemeenten elders in het land kan dienen. De wethouder 

geeft aan dat er nog wel een aantal pijnpunten ligt. Met name op het gebied van de jeugdzorg. 

Verder is de wethouder bezig om een reële inschatting te maken van de kosten in de toekomst voor 

Zorg en Welzijn zodat wij niet voor verrassingen in de naaste toekomst komen te staan.        
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4.B. Het verslag van de kascommissie is in het ledenbulletin van mei 2016 afgedrukt. Beide leden; 

de heren Schutte en van de Spreng zijn verhinderd. Uit dit verslag van de kascommissie blijkt dat 

de boeken in orde zijn bevonden en zij adviseren het verslag goed te keuren. Per abuis is het lid 

van de kas commissie Linda van de Maat niet benaderd. Zij wordt nu aangewezen als vervanger 

van de heer Schutte in 2016.  

 4.C. Het financiële jaarverslag over 2015 wordt na een korte toelichting van de penningmeester 

doorgenomen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester wordt decharge 

verleend voor het beheer van de gelden in 2015. Er wordt nog van gedachten gewisseld over de  

inzet van ons vermogen. Dit vermogen is fors gegroeid. De vergadering is unaniem van mening dat 

voor de verkiezingen van 2018 een extra dotatie mogelijk is. Het bestuur zal zich beraden op een 

effectieve inzet van extra gelden voor PR, kadervorming en verkiezingsactiviteiten in 2018. De 

voorstellen van de campagne commissie zullen door het bestuur worden afgewacht.     

4.D .Begroting 2016. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester wordt 

bedankt voor zijn financieel overzicht. 

4.E. Mevrouw Linda van de Maat zal zitting nemen in de kascommissie. De controle over 2016 zal 

door de heer van de Spreng  en mevrouw van de Maat  worden verzorgd. 

 

5 Samenstelling bestuur. Opnieuw legt de voorzitter de huidige situatie binnen het bestuur uit. Hij 

geeft aan dat de commissie van tien, onder regie van de heren Wentink ,Ypma en ten Klooster aan 

het werk is gegaan en dat er inmiddels potentiële leden zijn gevraagd om in deze werkgroep zitting 

te nemen. Men is voornemens op 31 mei a.s voor het eerst bijeen te komen om een en ander uit te 

werken. Ook de leden zijn inmiddels benaderd om van de vorderingen op de hoogte te worden 

gebracht. Ook suggesties van uit de leden zijn welkom. Het bestuur ziet graag nadere voorstellen 

van de werkgroep tegemoet. De heer Vrijhof vraagt nog aandacht voor het senioren overleg van de 

provincie Gelderland. 

 

Na een korte pauze wordt de vergadering voort gezet . 

 

6. Aanwijzing afvaardiging naar de CDA Bijeenkomst over het verkiezingsprogramma op 10 

september in Amsterdam. Als mogelijke kandidaten worden genoemd Jaap Westerink;Johan 

Haytink  en Jaap der Nederlanden sr. Geconstateerd wordt dat het zinvol is een jong lid; alsmede 

een wat ouder lid af te vaardigen. (de afdeling mag 2 leden afvaardigen) Het bestuur zal zich 

hierover beraden in haar vergadering van 18 mei a.s. Het bestuur zal zorgen voor aanmelding bij 

het CDA secretariaat voor 15 juni a.s. Er wordt nog gepleit om het gestelde onder punt 4.2. over de 

goede wijze waarop in onze gemeente de drie centralisaties worden ingepast in deze bijeenkomst 

naar voren te brengen. 

 

7 Sterk bestuur . 

De voorzitter licht zijn artikel in het ledenbulletin over dit onderwerp toe . Geconcludeerd wordt dat 

een en ander van onderen af pro-actief ,vorm en inhoud moet krijgen. Dat de identiteit van 

Brummen gehandhaafd blijft  en dat er geen grote culturele en maatschappelijk verschillen tussen 

de samenwerkingspartners moeten zijn. Dat samenwerking praktisch moet worden ingevuld en dat 

voor eventuele  samenwerking de burgers zich in de gekozen samenwerking moeten kunnen 

herkennen. Er moet derhalve ruimschoots de tijd worden genomen om welke vorm van 

samenwerking dan ook uit te werken.  

Vanuit de zaal worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
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 De houding van grote steden is soms te dominant.  

 De voorstellen van de werkgroep Sterk Bestuur zijn te veel van bovenaf ingegeven. 

 Vanuit de samen werking rond Zutphen is aangegeven dat eerst Zutphen zelf orde op 

zaken moet stellen voordat er over verdere samen werking kan en moet worden gepraat. 

 Een model waarbij Eerbeek en Brummen van elkaar worden gescheiden beslist geen goed 

model is.  

 Als voorbeeld model wordt de samenwerkingsopbouw van de kerken in Eerbeek rond de 

PKN-vorming  genoemd. 

 De burgers moeten zich blijven herkennen in de nieuw te vormen gemeenten dan wel 

samenwerkingsvormen.  

De wethouder geeft aan dat vanuit het college men met name kijkt welke vormen er in het kader 

van de dienstverlening voor onze gemeenten het best uitpakt. Verder moet de gemeente voldoende 

bestuurskracht blijven behouden. Samenwerking in de vorm van de BEL gemeenten (Blaricum; 

Eemnes en Laren) is niet altijd het meest optimale model. Voor een aantal onderwerpen is het nodig 

dat er een breed draagvlak is; zowel beleidstechnisch als uitvoerend.  

De voorzitter zegt toe deze gegevens mee te nemen om zo nodig zijn  concept notitie aan te passen 

. Als slotopmerking wordt gezegd  dat de partij die voor de eerstvolgende gemeenteraadsver-

kiezingen pleit voor een opheffing van de gemeente Brummen, bijde komende verkiezingen een 

fors verlies aan stemmen  zal incasseren. 

 

8 .Rondvraag. 

8.1. De heer Vrijhof pleit voor meer publiciteit in de dag en weekbladen.Gesteld wordt dat veel 

zaken al uitvoerig worden gepubliceerd in “ gemeente thuis “  

Tijdens de rondvraag wordt nog de vraag gesteld hoe het in de coalitie van onze gemeente 

(college) loopt. Geconcludeerd wordt dat de samenwerking goed verloopt, al zijn er natuurlijk 

verschillen in benadering. Maar de verhoudingen zijn wel zo, dat men op dit moment er van uitgaat 

dat de coalitie in deze samen stelling 2018 zal halen.     

 

9. Sluiting . 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15  uur de vergadering en wenst allen een 

goede thuisreis. 

 

Hall, 19 mei 2016  

Antoon Menkveld ,secretaris..      
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5-Fractievoorzitter: zijn zegje over de begroting van de gemeente.  

1ste termijn Programmabegroting 2017-2020 CDA 

De fractie van het CDA heeft met genoegen de programmabegroting 2017-2020 doorgenomen. 

Allereerst willen we zowel het ambtelijk apparaat, alsook het college bedanken voor deze begroting 

en we zien met genoegen dat de vrije reserve zich positief ontwikkeld. 

De begroting 2017 sluit af met een positief saldo van € 103.000 Dat is een goed begin voor het 

realiseren van het gewenste meerjaren perspectief van de opbouw van de vrije reserve, zoals 

gepresenteerd staat op blz 6 van de begroting. Mutaties in de herijking van de geprognosticeerde 

hoogte van het weerstandsvermogen kunnen dit perspectief echter flink beïnvloeden. Dus 

oplettendheid blijft geboden. 

Het  ziet er veelbelovend uit, en daar zijn we blij mee. 

“Tegelijkertijd realiseert de CDA fractie dat  er hard gewerkt moet worden aan het financiële 

herstel. We zien dat 2017 nog een mager jaar is. Ruimte voor nieuw beleid is en blijft 

voorlopig nog beperkt. In de jaarschijven 2017 en 2018 is er nog weinig ruimte. De 

uitkomsten van de septembercirculaire bieden weer wat ruimte, en dat is gunstig. Maar we 

gaan er van uit dat het tekort op het lopende boekjaar 2016, zoals uit de 2e BURAP blijkt, 

door het college de rest van het jaar wordt ingelopen.” 

Het streven is dat de kosten van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit opgevangen 

worden binnen de bestaande budgetten voor leerlingen vervoer en voor WMO-vervoer. We vragen 

ons af of dit nog een reéle doelstelling is nu gebleken is dat het uurtarief voor leerlingen vervoer 

bijna € 7,-  ontvangen we van het college een reactie hierop. 

De speerpunten van dit college; Ik noem ze nog maar eens, 

Het Sociaal Domein; het college spreekt van een geslaagde uitvoering. Daar kunnen we ons bij 

aansluiten. De doorontwikkeling van het Team voor Elkaar en van de organisatie van de algemene 

Voorzieningen zien we het komende jaar met belangstelling tegemoet. De ingezette innovatie in 

zorg en ondersteuning steunen wij van harte,ook kleinschaligheid dicht bij huis krijgt nu kansen. De 

invulling van het Beschermd Wonen dat de komende tijd vorm moet krijgen zullen wij met 

belangstelling volgen. Tevens geld dit voor beschut werk. 

Financieel gaan we de goede kant op. Er is krachtig beleid gevoerd om de zaken positief om te 

buigen. 

Centrum plan Eerbeek. Er wordt weer gewerkt na jaren dat alles op slot zat. Op het nieuwe 

Stuyvenburgplein hebben we al heel wat spelende kinderen gezien deze zomer. Er zullen nog een 

aantal aanpassingen komen heeft de wethouder toegezegd om ook de verkeersveiligheid (van 

voetgangers o.a.) te verbeteren. Wat betreft het Burgersterrein.  Hierover hebben we in de raad 

onlangs nog gesproken en de raad heeft gekozen om de voorkeursvariant 3c . Zeer belangrijk dat 

deze keuze is gemaakt omdat er ook zoveel mee samen hangt op andere locaties in het dorp. Wat 

ons betreft blijft dit een belangrijk dossier. En we hopen dat de betrokken partijen snel  knopen 

kunnen doorhakken.Gelet op deze 3 speerpunten is het daarom zo belangrijk dat de financiële 

positie zich herstelt. 

Wij zijn het met het college eens dat we tot nu toe alleen werken met de Verplichte Kritieke 

Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s die er bij komen moeten vooral praktisch zijn. 

Omdat de vrije reserve positie zich zo goed ontwikkeld vinden wij het belangrijk dat we blijven vast 

houden aan een reservepositie binnen het sociale domein. Kan het college dit in de Perspectiefnota 

van volgend voorjaar een goede en gedegen financiële analyse op maken?  

Het CDA roept het college op om de ingeslagen weg voor wat betreft het Centrumplan Brummen 

vast te houden. We hopen dat er initiatieven komen en dat het college hier positief op reageert.  Als  

Eerbeek goed op de rit staat kan men direct door en hoeft dit niet onnodig lang te duren.  
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Bijzonder verheugend en goed te constateren dat er een zekere lastenverlichting is voor burgers en 

bedrijven. Geen inflatie correctie op de OZB. Dat zal de VVD wellicht vrolijk stemmen. 

Het CDA blijft duurzaamheid een belangrijke doelstelling vinden. We blijven het zeggen:  

Er is het nodige gedaan, we zitten op de goede weg daarvan zijn er al vele voorbeelden, en we 

stimuleren nieuwe ideeën en initiatieven. 

Daarom is het ook goed dat Brummen Energie voor de gemeente een haalbaarheidsonderzoek 

doet naar plaatsing van zonnepanelen op de diverse gemeentelijke gebouwen en het 

energiezuiniger maken van deze gebouwen. 

Wij stellen voor om de privatisering van de buitensporten te nog eens grondig te evalueren. Daartoe 

dienen we nu een motie in samen met Lokaal belang en de PvdA.  

De kanaalbruggen staan voor 2017 in de programma begroting genoemd, dat is verheugend te 

mogen constateren. 

De Bibliotheek is en blijft voorlopig volop in beweging o.a. ten gevolge van de digitalisering en het 

invullen van steeds meer functies in de samenleving.  

Alle fracties hebben het college vragen gesteld. Het college heeft deze schriftelijk beantwoord. In 

het Forum  hebben we  verder over de begroting gesproken. 

Onze fractie dient samen met de PvdA  echter nog een amendement  en een motie in mbt een 

kerntaken onderzoek van de Bibliotheek. 

Wat betreft de inspreker van Rhienderoord over de natte Gymlessen. 

Onze fractie is van mening dat nu niet te elfder ure de begroting aangepast kan worden . Het idee is 

symphatiek en kan ook bij de perspectiefnota 2018 besproken worden.. 

Echter het plan van Rhienderoord zal veel  verder uitgewerkt moeten worden en  vragen 

beantwoorden als bijvoorbeeld hoe je zoiets organiseert, hoe gaat het vervoer, hoe zit het met 

zwemles etc etc. 

We constateren dat we al met al een mooie begroting hebben ontvangen. Wat ons betreft college;  

Blijf zo doorgaan, in volle kracht vooruit. 

 

Geert Wentink. 

 

 

Bestuur: 

Sinds de zomer is Geert Wentink de nieuwe fractievoorzitter. Bij het aantreden van de fractie in 

2014 is afgesproken dat Gerrit te Bokkel de eerste jaren het fractievoorzitterschap op zich zou 

nemen, en dat dit rond deze tijd zou wisselen. Dat is dus gebeurd. 

Het fractievoorzitterschap is een taak die meebrengt dat je een soort “primes inter pares” bent. 

Een eerste onder gelijken. Er zijn geen privileges aan verbonden, maar het vereist wel tact, en 

inzicht in het reilen en zeilen van een fractie. En dat betekent dat het ook extra inspanningen vraagt 

om inhoudelijk een wat breder terrein van de gemeentelijke taken te kunnen overzien. 

Dat vindt bijvoorbeeld ook zijn weerslag in het debat in de publieke raadsvergaderingen,waar dat 

wat extra”s vraagt van de fractievoorzitter. 

We zijn Gerrit veel dank verschuldigd en we wensen Geert succes in deze nieuwe rol. 
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6-Bezoek aan het Europarlement. 

Eén van onze leden en oud bestuurslid, Willem Arentsen heeft een bezoek gebracht aan het 

Europees parlement in Brussel. Het bestuur kreeg een berichtje van het Steenkamp instituut via de 

provinciale afdeling van het CDA om onze leden op de hoogte te stellen van de mogelijkheid tot 

bezoek. Dat hebben we gedaan. Willem heeft zich vervolgens daarvoor opgegeven. 

Zie hier zijn ervaringen. 

Het Steenkamp-instituut organiseerde samen met de provinciale afdeling CDA-Gelderland op 7 

december een bezoek aan het Europarlement. Alle CDA-leden in Gelderland konden inschrijven en 

samen met 60 CDA-leden togen we al vroeg per bus vanuit Arnhem richting Brussel.  

Er was veel belangstelling voor dit al snel volgeboekt bezoek, vanuit CDA Brummen-Eerbeek was ik 

de enige deelnemer.  

We kwamen volgens tijdschema aan in Brussel en na de uitvoerige veiligheidscontrole bezochten 

we eerst de grote zaal van het Europarlement waar de 751 afgevaardigden 10 (!) dagen per jaar 

vergaderen. Imponerend groot en in de hal staat een fors kunstwerk dat de symboliek van de (nog) 

28 lidstaten aangeeft. Blijkbaar kan dit kunstwerk aangepast worden aan het aantal lidstaten. Na 

een prima warme lunch was er een inleiding door een secretaris over de opzet, structuur en 

werkwijze van de EU.  

Hoogtepunt was de inleiding van “onze” CDA-leden Annie Schreijer-Pierik en Jeroen Leenaers. 

Beiden hielden in een half uur een betoog over hun drijfveren en gingen in op hun vakgebieden. 

Vooral de bevlogen Annie Schreijer-Pierik maakte indruk en beantwoordde evenals Jeroen 

Leenaers uitvoerig en gedegen alle vragen.  

Vooral het verschil tussen het Nederlandse parlement en het EU-parlement kwam uitdrukkelijk aan 

de orde. Na een kort moment van napraten kregen we nog een bustoer door Brussel en bezochten 

o.a. de Groote Markt in kerstsfeer.  

Op de terugweg was er nog een koffietafel in Terheijden (bij Breda) en exact op de aangegeven tijd 

waren we terug in Arnhem. De kosten waren € 20,-- totaal p.p.; de warme lunch en de koffietafel 

werden aangeboden door de EU en het CDA.  

 

Deze boeiende reis was voortreffelijk georganiseerd, zowel qua reisschema, als sprekers, bezoeken 

en  catering. Een ieder was enthousiast en gaf een grote pluim aan de organisatoren. Een herhaling 

van dit bezoek kan ik een ieder meer dan van harte aanbevelen. 

 

Willem Arentsen 

 

 

7- Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang en Omgevingswetgeving. 

Twee belangrijke onderwerpen die de komende tijd de agenda van de gemeente mede zullen 

bepalen. We gaan er hieronder kort op in. Op de ledenvergadering spreken we erover. Met name 

het eerste onderwerp. 

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang. 

Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen 

wonen. Voor hulp kunnen deze mensen terecht in de Maatschappelijke Opvang of Beschermd 

Wonen. De Maatschappelijke Opvang zorgt voor dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en 

zwerfjongeren. Beschermd Wonen biedt mensen een beschermde woonomgeving. Deze geeft 

mensen stabiliteit. Maar beschermd wonen moet er ook voor zorgen dat mensen herstellen, dat ze 

zich weer kunnen redden. 

Landelijk is besloten dat er meer mogelijkheden moeten komen voor mensen met psychische en/of 
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verslavingsproblemen die zelfstandig kunnen en willen wonen met begeleiding.  

Het is noodzakelijk dat de gemeenten hier heel zorgvuldig mee omgaan. Dit zowel in het belang van 

de wijkbewoners als van de betrokken, kwetsbare cliënten. Vijf gemeenten (Naast Brummen ook 

Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst) hebben hun visie hierop in een notitie (transformatieagenda) 

opgeschreven. Omdat het om een belangrijk onderwerp gaat hopen de gemeenten dat veel mensen 

het document lezen en hun reactie geven. 

Het uitgangspunt van de transformatieagenda is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen en dat mensen zo veel mogelijk in de eigen wijk opgevangen worden en herstellen. 

Om die verandering tot stand te brengen, is afgesproken dat op vijf thema’s wordt samengewerkt en 

maatregelen worden genomen. De vijf thema’s zijn: goede zorginfrastructuur in de wijk, welkom in 

de wijk, wonen in de wijk, zo veel mogelijk zorgen voor werk / dagbesteding en de financiële situatie 

van cliënten bewaken.  

(zie de website van de gemeente: transformatieagenda en maatschappelijke opvang). 

https://www.brummen.nl/zoeken/?q=transformatie+agenda+maatschappelijke+opvang&submit_butt

on=ZOEK&search=1 

 

 

 

 

https://www.brummen.nl/zoeken/?q=transformatie+agenda+maatschappelijke+opvang&submit_button=ZOEK&search=1
https://www.brummen.nl/zoeken/?q=transformatie+agenda+maatschappelijke+opvang&submit_button=ZOEK&search=1
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De Omgevingswet . 

(van bestemmingsplan naar omgevingsplan) 

In maart 2016 stemde de Eerste Kamer in met de Omgevingswet. De Omgevingswet integreert zo’n 

26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan onderwerpen als: bouwen, 

milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten sluiten niet 

meer aan bij de behoefte van deze tijd. De Omgevingswet wil het Omgevingsrecht eenvoudiger en 

inzichtelijker maken.  

De invoering is gepland in 2019, maar gezien de grote impact is een latere invoeringsdatum niet 

ondenkbaar (2020?). Er zijn zelfs geluiden dat het een grotere operatie betreft dan de 

decentralisaties in het Sociale Domein waarvan de inkt nog niet is opgedroogd. Binnen de nieuwe 

wet krijgen gemeenten meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven keuzes te maken over de 

inrichting van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt is grote betrokkenheid van inwoners aan de 

voorkant van het proces. Hun wensen en behoeften zullen zoveel mogelijk worden verwerkt in het 

uiteindelijke plan waar de gemeenteraad zich over moet buigen. Er wordt vandaag de dag steeds 

meer gevraagd van burgers. Worden ze niet moe van al die gewenste betrokkenheid? Steeds meer 

mensen zijn naast hun drukke bestaan ook nog mantelzorger. Hebben ze dan nog wel de energie 

om zich bezig te houden met inspraakavonden over ruimtelijke vraagstukken? Ook het Sociaal 

Cultureel Planbureau plaatste hierbij al vraagtekens. We moeten er voor waken dat burgers 

overvraagd worden.  

Hier is zeker een belangrijke rol weggelegd voor gemeenteraadsleden, zij moeten zich inspannen 

om in het voortraject al actief mee te denken en mee te doen. Niet wachten totdat er een stuk op de 

raadsagenda staat.  

De Omgevingswet is een goede zaak. Straks met één muisklik direct op een gemeentekaart kunnen 

zien welke ruimtelijke ontwikkeling er op een bepaalde plek is toegestaan. De politieke invalshoek 

zal bij de lokale invulling een grote rol gaan spelen. De liberalen zullen zoveel mogelijk vrij willen 

laten. Voor het CDA is het belangrijk om het rentmeesterschap goed in het oog te houden. In het op 

te stellen Omgevingsplan worden straks de lokale wensen vastgelegd. 

Wij roepen onze leden nu alvast op om met ons mee te denken zodra de voorbereiding op de 

Omgevingswet meer vorm gaat krijgen. 

 

Gerry Ypma. 

 

 

 

Namen en adressen fractie en bestuur 

 

Wethouder CDA-afdeling Brummen 

 

 

Wethouder:  Koos Paauw 

    Gravenstraat 20 

    6971 AH Brummen 

   Telefoon: 0575-561395 

E-mail: paauw102@planet.nl 

 

 

mailto:paauw102@planet.nl
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Fractie CDA-afdeling Brummen 

 

 

Fractievoorzitter: Geert Wentink 

    Werfakkerweg 62 

    6961 KH Eerbeek 

   Telefoon: 0313-655394 

   E-mail: geertwentink@kpnmail.nl 

 

 

Fractielid:  Gerrit te Bokkel 

Soerense Zand Zuid 5 

6961 RA Eerbeek 

Telefoon: 0313-619488 

E-mail: info@stal.te.bokkel.nl 

 

Fractielid  Gerry Ypma-Liefers 

Narcisstraat 2 

6971 AW Brummen 

Telefoon: 0575-562012 

E-mail: Gerrypma-Liefers@lijbrandt.nl 

 

 

Fr.ondersteuning: 1- Ronald Boerefijn 

Langedijk 1A 

6964 CJ Hall 

   Telefoon: 0575-476920 

   E-Mail: ronaldboerefijn@hotmail.com 

 

 

                                      2- Jaap Westerink 

Volmolenweg 33 

6961VU, Eerbeek 

   Telefoon: 06-14261436 

   E-Mail: jaap_westerink@hotmail.com 

 

 

3 -Antoon Menkveld(secretaris fractie) 

Dorpsstraat 46 

6964 AC Hall 

Telefoon: 0313-651761 

E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

 

 

 

mailto:geertwentink@kpnmail.nl
mailto:info@stal.te.bokkel
mailto:Gerrypma-Liefers@lijbrandt.nl
mailto:ronaldboerefijn@hotmail.com
mailto:jaap_westerink@hotmail.com
mailto:antoonmenkveld@live.nl
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Bestuur CDA-afdeling Brummen 

 

 

Voorzitter  Jaap Ypma 

    Narcisstraat 2 

    6971 AW Brummen 

   Telefoon: 0575-562012 

   E-mail: j.ypma@lijbrandt.nl 

 

 

Secretaris  Antoon Menkveld 

    Dorpsstraat 46 

    6964 AC Hall 

   Telefoon: 0313-651761 

   E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

 

Penningmeester Cor ten Klooster 

    Veldkantweg 9 

    6961 HE Eerbeek 

   Telefoon: 0313-654594 

   E-mail: c.klooster1947@kpnmail.nl 

 

 

Lid  Ko  Kolk 

Oude Zutphenseweg 10 

6964 CG,  Hall 

Telefoon: 0313-619212 

E-mail:  jjhkolk@kpnplanet.nl 

 

 

Lid  Siemen van Asperen 

Dwarsweg 6 

6971 JD, Brummen 

Telefoon: 0575-565319 

E-mail: si-asperen@wxs.nl 

mailto:j.ypma@lijbrandt.nl
mailto:antoonmenkveld@live.nl
mailto:c.klooster1947@kpnmail.nl
mailto:jjhkolk@kpnplanet.nl

