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Perspectiefnota 2022-2025: Gezond en prettig leefbaar, nu en straks!  

Dat is wat het CDA betreft het toekomstperspectief voor de inwoners van de gemeente Brummen! 
In GemeenteThuis van vorige week heeft de CDA-fractie deze titel boven de tekst geplaatst. Met een 
foto erbij van woningen in aanbouw op één van de schoollocaties in Eerbeek. Op de plaats waar 
voorheen gewerkt werd aan perspectief op een goede toekomst, gebeurt dat anno 2021 dus nog 
steeds. We zien het in onze hele gemeente terug. 

Brummen is een zelfstandige gemeente met een bruisend verenigingsleven. We hebben al eens 
gezegd dat dit de kurk is waar onze Brummense gemeenschap op drijft. Maar we hebben samen een 
lastig jaar achter de rug. De gemeenschap werd vanwege Corona danig op de proef gesteld. 
Elkaar fysiek ontmoeten bleek voor iedereen heel ingewikkeld en ook voor ons als raadsleden. Deze 
raadsbijeenkomst is onze eerste fysieke ontmoeting sinds de raadsbijeenkomst op 5 maart 2020. Het 
is om stil van te worden... We zien/zagen elkaar als familie/buren/vrienden daardoor minder vaak of 
niet.. En vooral bij ouderen ligt hierdoor eenzaamheid op de loer. 
Maar verenigingen worden/werden steeds creatiever met digitale optredens en ontmoetingen of 
gewoon buiten. Dat maakt dat we elkaar toch blijven zien en kennen. 
We willen, als CDA, niet bezuinigen op verenigingen en andere maatschappelijke initiatieven. Omdat 
ze ons samen brengen, in beweging en ons bewogen maken. En ze ons leren naar elkaar om te 
kijken. 

Wat een ongekende veerkracht en aanpassingsvermogen werd zichtbaar in het afgelopen jaar, bij 
ondernemers èn verenigingen. Gelukkig kan het land en ook de gemeente Brummen zich sinds kort 
steeds verder openen, het vaccinatieprogramma loopt goed en de maatregelen kunnen worden 
versoepeld. Er komt weer ruimte voor fysieke ontmoeting. De mens, als sociaal wezen, snakt ernaar. 
We gaan ons ook weer fysiek verenigen. 
Een bloeiend en boeiend verenigingsleven, als kurk waar de Brummense samenleving op drijft? Ja, 
dat kan en moet blijven, wij geloven erin. 

Het is nog steeds een actueel gegeven dat we als gemeente nog niet financieel gezond zijn. En dat is 
niet onopgemerkt gebleven bij de Provincie Gelderland, hetgeen resulteerde in Financieel Toezicht. 
Het kon niet uitblijven. Maar ook hier zochten en vonden we perspectief. We zijn inmiddels goed op 
weg om weer financieel gezond te worden. Het college heeft een financieel herstelplan opgesteld, dat 
onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit van vanavond. De CDA-fractie zal instemmen met dit plan, 
maar plaatst daarbij de volgende kanttekening. 
In het plan is een spaarbedrag opgenomen, zodat vanaf 2022 jaarlijks €600.000 toegevoegd kan 
worden aan de algemene reserve om uiteindelijk over voldoende weerstandsvermogen te beschikken. 
Dit vraagt van ons een grote mate van begrotingsdiscipline gedurende de komende jaren. Elke 
tegenvaller op een begrotingspost zonder compenserende meevaller, zal het ‘spaarbedrag’ verlagen 
of zelfs geheel tot nul kunnen reduceren. Het perspectief op een gezonde gemeente zou vervagen, en 
dat willen we niet! 
Een financieel gezonde gemeente? Het kan! Wij geloven erin.  

We wilden flinke stappen maken met het centrumplan Eerbeek, Eerbeek Loenen 2030 en daarin een 
goede samenwerkingspartner zijn voor de Provincie Gelderland. Het centrumplan Brummen een boost 
geven. Samen met inwoners en ondernemers. Hoe is het nu: 
In het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden de thema’s vestigingsklimaat, leefbaarheid en 
energietransitie uitgewerkt in concrete plannen. Alle partijen zijn voortvarend aan de slag gegaan en 
over alle projecten wordt regelmatig gecommuniceerd en er zijn - ook in Coronatijd - 
inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt ook hier perspectief geboden. Vooral in Eerbeek is dit 
al zichtbaar, en dan moet het meeste nog komen. Nee, we zijn er nog niet, maar wij hebben 
vertrouwen in het proces. 
Ook aan het centrumplan Brummen wordt hard gewerkt met inwoners en ondernemers. De herbouw 
van de eerste winkel is gestart en de plannen voor de herontwikkeling van het Graaf van Limburg 
Stirumplein worden gemaakt. Het CDA ondersteunt de maximale invloed van inwoners bij deze 
plannen. 
Prettig leefbare dorpskernen? Het kan! Wij geloven erin! 



We constateerden in 2020 dat de kosten voor de zorg alleen maar toe zouden nemen, we vroegen 
ons af wie dat vol zou houden. Het moet efficiënter en beter, schreven we op. Maar, wie het echt 
nodig heeft, moet de zorg krijgen, dat schreven we ook. 
Vervolgens hebben we als raad en college niet stil gezeten. Het college heeft een extern onderzoek 
laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de kosten te kunnen temperen met behoud van kwaliteit. 
Het rapport ‘Naar een evenwichtig Sociaal Domein’ geeft inzicht en oplossingen hiervoor. Een van de 
opmerkelijkste conclusies in het rapport was dat het beschikkingsbeleid erg ruimhartig is. 
Dit moet anders, we willen immers ook op andere terreinen gezond blijven. De implementatie van de 
geadviseerde bouwstenen is inmiddels gestart. Het proces dat tot kostenbeheersing moet leiden is op 
gang gekomen. 
Het extern onderzoek heeft de interne oorzaken aangegeven van het uit de hand lopen van de kosten, 
waaronder de ruimhartige beschikkingen. Anderzijds ligt de oorzaak ook buiten de gemeente, we 
weten allemaal dat de financiering van bijvoorbeeld de jeugdzorg landelijk sinds de decentralisatie een 
probleem is. 
 
We hebben met het rapport ‘Naar een evenwichtig Sociaal Domein’ handvatten gekregen om 
efficiënter en doelmatiger te gaan werken binnen de werkvelden van de WMO. Een ingrijpend proces 
voor iedereen. Voor de inwoners die zorg nodig hebben en ook voor degenen die de zorgverlening 
mogelijk maken. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De CDA-fractie heeft bewondering voor de mensen 
die hiermee aan de slag zijn en wenst allen heel veel succes! 
Het CDA heeft op 17 december 2020 middels een motie gevraagd om een communicatie-
/informatieplan voor de raad bij dit traject. Dit plan is er inmiddels. Wel ligt er nog een aanvullend 
verzoek voor een meerjarenoverzicht in matrixvorm, zodat wij de voortgang goed kunnen volgen. Dit 
overzicht ontvangen we in juli, heeft wethouder Sjerps toegezegd, gelijktijdige met de eerste 
rapportages van het traject. 
Kostenbeheersing in het Sociale domein? Het kan! Wij geloven erin. 

Verduurzaming, klimaatneutraal worden, ook in Brummen, hebben we aangegeven bij de 
Perspectiefnota 2020. Voor de komende generaties. We zullen keuzes moeten maken en het CDA wil 
dat iedereen eraan mee moet kunnen doen. 
Hoe is het nu: 
Verduurzaming, energietransitie, behoud van biodiversiteit staan hoog op de agenda. Grote 
onderwerpen met grote impact. De ontwikkeling en uitvoering van de RES vraagt veel, van inwoners, 
medewerkers en college. Tijdens de inspraakbijeenkomsten komen veel emoties en zorgen naar 
boven. Een windmolen in je woonomgeving staat niet direct op je verlanglijstje. Je land moeten 
opgeven hiervoor of je gewoonweg niet gehoord voelen als je bedrijf de nieuwe milieueisen niet trekt. 
En zorgen over de gezondheid als gevolg van geluid en stress. Maar we zullen wel samen aan de 
slag moeten gaan om de CO2-reductie te realiseren, nieuwe energiebronnen te gaan gebruiken en 
ook energie te besparen, in te spelen op de balans tussen droogte en wateroverlast om ook onze 
mooie landschappelijke omgeving leefbaar te houden, voor nu en voor straks. De stikstofdepositie is 
ook in de gemeente Brummen een grote uitdaging voor de agrariërs. Zij moeten als onze belangrijke 
landschapsbeheerders kunnen rekenen op een eerlijk verdienmodel. 
In gezamenlijkheid pakken we de verduurzaming, energieneutraliteit en biodiversiteit op. Het kan, wij 
geloven erin!  

De terugblik vanuit het nu naar de perspectiefnota 2020 laat zien dat de meeste aandachtspunten nog 
steeds actueel zijn! En aan deze punten wordt gewerkt met toekomstperspectief. Veranderingen zijn 
zichtbaar en ...we durven vooruit te kijken met het zicht op mogelijkheden aan de horizon en in de 
nabije toekomst. Gezond en prettig leefbaar, nu en straks!  

We bereiken dit niet in één keer, niet alles kan tegelijk en niet alles kunnen we als raad, college of 
ambtelijke organisatie. Zoals al eerder gezegd, we zullen keuzes moeten maken. Dat doen we door 
met de perspectiefnota, zoals deze nu voorligt, uitgesplitst naar focusgebieden en basistaken, aan de 
slag te gaan. Focussen op datgene wat belangrijk is om een stevig fundament te leggen voor een 
gemeente die het heden en de toekomst aan kan. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat de 
gemeente financieel gezond is en de basis op orde heeft. Om de basis verder op orde te krijgen dient 
het CDA een motie in op het gebied van ICT en Informatisering & Automatisering. Ik kom daar op het 
eind van mijn betoog op terug. 



Zoals gezegd moeten we het ook kunnen als raad, college en ambtelijke organisatie. De uitkomsten 
van het bestuurskrachtonderzoek dat door middel van het Maatwerktraject Vitaal Bestuur in 
samenwerking met de Provincie Gelderland plaats vindt, zullen ons behulpzaam zijn bij het vaststellen 
waar onze mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. En ons richting geven bij wat we daarin samen 
te doen hebben. Ook hier geldt: het kan! Als CDA geloven we erin. 

En ik eindig namens de CDA-fractie met de volgende constatering: 
De Perspectiefnota 2022-2025 mag dan beleidsarm zijn, het heeft een rijk perspectief voor de 
gemeente Brummen en haar inwoners! 

De CDA-fractie dient de volgende motie in: Meerjarenplan ICT, Informatisering/automatisering. Deze 
motie is mede-ondertekend door GroenLinks.   
Toelichting: 
We werken er hard aan om de basis op orde te krijgen. Daar hoort een optimale gemeentelijke 
bedrijfsvoering bij. Het CDA ziet op het gebied van ICT en de informatievoorziening en automatisering 
(I&A) een risico op financieel gebied en ook wat betreft het te voeren beleid. Er ligt een mooie i-Visie 
2020, die vastgesteld is door de raad in 2017. Tijd voor actualisatie. De CDA-fractie dient daarom een 
motie in, waarin we het college oproepen om de i-Visie te actualiseren, maar ook een ICT/I&A 
meerjarenbeleidsplan, financieel vertaald en met uitvoeringsagenda op en vast te stellen en afspraken 
te maken over structurele en periodieke verslaglegging richting de raad. We begrijpen dat hier tijd en 
menskracht voor nodig is en vragen het college een voorstel te doen op welke termijn aan deze 
oproep kan worden voldaan. 
 
De motie is aangenomen.  
 


