
 

 

1e termijn begrotingsraad 
 
 
De PvdA vindt het erg belangrijk dat in tijden van verandering en vernieuwing waarin we steeds 
meer van de bewoners van onze gemeente gaan vragen, geïnvesteerd moet worden in de relatie 
met de bewoners. Bewoners moeten zichzelf serieus genomen voelen en daar waar nodig 
gefaciliteerd worden. De notitie van partij naar partner draagt daar al aan bij.  
Het sluiten van het loket in Eerbeek heeft zeker niet bijgedragen aan het gevoel van serieus 
genomen worden door de inwoners van Eerbeek. De sociale waarde van het hebben van een loket 
is ons inziens vele malen groter dan het bezuinigde bedrag enkele jaren geleden. Wij zijn dan ook 
heel blij met het voornemen van het college om het loket in een nieuw jasje te heropenen. 
 
Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. 
" Er is niks zo belangrijk als je gezondheid", dat vinden we allemaal. Daarom worden mensen 
ongerust als ze horen dat er veel gaat veranderen in de zorg. De PvdA realiseert zich heel goed 
wat dit voor mensen thuis betekent.  Niet voor niets heeft de PvdA in de verkiezingscampagne 
gezegd: " Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg" .  
Daarom is het goed dat dit college besloten heeft dat het geld voor de zorg, dat de gemeente krijgt 
van het rijk, volledig aan de zorg wordt besteed. Het is ook goed dat dit college de huishoudelijke 
hulp, voor mensen die in 2014 al huishoudelijke hulp hadden, in 2015 voorlopig ongewijzigd 
voortzet. Mensen blijven dan de vertrouwde hulp houden en dat is voor velen heel belangrijk. 
 
Toch zal er in de zorg ook het nodige moeten veranderen, omdat de gemeente minder geld krijgt 
dan voorheen beschikbaar was. Belangrijk is dus om de zorg goed, efficiënt en effectief te 
organiseren. We moeten daarbij zoeken naar nieuwe manieren van werken, aangepast aan de 
wensen van onze inwoners en aan de mogelijkheden binnen onze eigen gemeente. Lokaal 
maatwerk noemen wij dat. De PvdA  wil het college oproepen om dit lokale maatwerk mogelijk te 
maken, door daadwerkelijk, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, vijf procent van het WMO-
budget hiervoor vrij te maken. Met behulp van dit budget kunnen zorgaanbieders worden 
gestimuleerd om naar vernieuwing te blijven zoeken. Wij horen graag van het college of zij 
uitvoering gaan geven aan dit voornemen. 
 
De veranderingen in de zorg zijn groot en vragen de inzet van velen. De PvdA-fractie is content dat 
dit college, samen met vakkundige beleidsambtenaren, hard werkt om te zorgen dat de gemeente 
Brummen er in 2015 klaar voor is. Daarnaast willen we ook de zorgaanbieders en 
maatschappelijke partners een compliment maken voor hun positieve bijdrage en de energie, 
waarmee ook zij hieraan meewerken. Maar zoals gezegd, de komende jaren zal de organisatie 
van de zorg verder moeten worden ontwikkeld. De gemeenteraad zal, in het kader van haar 
controlerende taak, goed moeten kunnen volgen hoe dit verloopt. De PvdA-fractie wil daarom 
afspraken maken over de vraag welke informatie de gemeenteraad nodig heeft en hoe en op welk 
moment de raad deze informatie krijgt. We roepen daarom het college op om een werkgroep van 
raadsleden te faciliteren, die hiervoor een voorstel kan doen.  
 
De PvdA is heel tevreden met het feit dat bij het vormgeven van de veranderingen in de zorg goed 
is gecommuniceerd  met alle betrokken partijen. Er is gesproken met mensen die op dit moment 
zorg krijgen, met de hulpverleners die de zorg bieden, met de Maatschappelijke Adviesraad, met 
alle gemeenteraadsleden en met iedereen die hierover iets wilde zeggen. Voor de PvdA-fractie is 
het heel belangrijk dat de gemeente haar inwoners goed informeert en goed naar ze luistert. Maar 
dat is niet genoeg. De gemeente zal zich nog meer dan voorheen moeten realiseren dat haar werk 
ten dienste moet staan van haar inwoners. En dat betekent dat de gemeente haar inwoners 
vertrouwt en hun ideeën en initiatieven serieus neemt, om samen te blijven bouwen aan een mooie 
gemeente waar het prettig en gezond wonen is.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Stimuleren van de werkgelegenheid en van de ontwikkeling van de centrumplannen. 
Werk en wonen zijn twee onderwerpen die veel aandacht vragen.  
In Eerbeek komen deze twee samen in het centrumplan. Door milieueisen op het gebied van geur 
en geluid liggen ontwikkelingen in Eerbeek al jaren stil. Werk, niet alleen in de papierindustrie maar 
ook in de andere bedrijven en in de detailhandel, is belangrijk en willen we behouden. Ook 
huisvesting, op een plek waar dat met het oog op milieuregels mogelijk is, is belangrijk. De PvdA-
fractie waardeert de voortvarendheid en inzet waarmee het college op dit moment onderhandelt en 
overlegt met de betrokken partijen zoals de provincie, de industrie en de projectontwikkelaar. 
Inwoners en ondernemers van Eerbeek willen snel weten hoe dit overleg vordert en of er niet 
alvast een start gemaakt kan worden met een deel van het project. Heel begrijpelijk en terecht 
zelfs, na al die jaren wachten. Er is tot nu toe alleen nog maar afgebroken en nauwelijks iets voor 
teruggekomen. Maar het is wel een hele complexe materie. Om dit goed te kunnen doen moeten 
we eerst helder hebben hoe en waar de grenzen liggen.  
 
Ook Brummen heeft een centrum waar nog veel aan moet gebeuren. Kale plekken en 
winkelleegstand moeten worden ingevuld. De PvdA vraagt ook hier aandacht voor, maar is het 
eens met het college dat Eerbeek daarbij prioriteit moet hebben. 
 
Afgezien van de centrumplannen voor Eerbeek en Brummen, is er op het gebied van ruimtelijke 
ordening in de hele gemeente Brummen behoefte aan goede en betaalbare woningen. Dit geldt 
met name voor starters op de woningmarkt.  
 
Op het gebied van werk is er speciale aandacht nodig voor jongeren met een beperking, die op 
grond van nieuwe regels mogelijk niet meer in aanmerking komen voor een arbeidsplaats in de 
sociale werkvoorziening en ook geen Wajong-uitkering meer krijgen. De gemeente zal deze 
jongeren moeten helpen om een baan te vinden, het liefst in onze eigen omgeving. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn, maar de PvdA-fractie vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om te 
zorgen dat deze groep jongeren niet tussen wal en schip belanden. 
 
Goede jeugdvoorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. 
De afgelopen tijd is er veel gedoe geweest rondom voorzieningen voor jongeren. De locatie van 
een jongerencentrum in Brummen en een Cruijfcourt in Eerbeek zijn daar voorbeelden van. Het is 
de hoogste tijd voor goed beleid op dit punt. Onze jeugd is onze toekomst. Jongeren zijn een 
onderdeel van onze samenleving en de PvdA-fractie wil, samen met jongeren en omwonenden, 
komen tot een goede oplossing voor iedereen.  
Maar jongerenwerk is meer dan een voetbalveldje en een jongerencentrum. De ideeën van de 
jongerenwerker van de SWB over een “Talenthouse” spreken ons erg aan: kijken naar de 
mogelijkheden van jongeren en aansluiten bij wat ze willen leren, om er op die manier voor te 
zorgen dat alle jongeren zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen blijven doen. De PvdA-fractie  
steunt deze lijn. 
 
Deze manier van samenleven: niemand buitensluiten, mensen mogelijkheden geven om zich te 
ontwikkelen en de verbinding aangaan met elkaar, komt ook tot uiting in het verenigingsleven. 
Brummen heeft veel verenigingen op het gebied van sport, vrijetijdsbesteding en cultuur. Er vinden 
ook regelmatig evenementen plaats, die eveneens bijdragen aan een bloeiende samenleving. 
Daarnaast hebben we ook de culturele stichting en de bibliotheek. De PvdA-fractie wil op dit alles 
niet bezuinigen en we zijn dan ook blij dat het college dit niet doet.  
 
Kortom: de PvdA – fractie vindt, dat het huidige college met dit bestuursprogramma en 
bijbehorende begroting de  belangrijke maatschappelijke onderwerpen goed bij de horens vat en 
heeft er vertrouwen in dat dit college, ondanks de complexiteit, er in zal slagen om daarin in goede 
samenwerking met alle partijen concrete stappen te kunnen maken en voortuitgang te boeken. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


