LTA presidium mei 2021

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen
B = Besluitvormend, I = Informerend, O = Opiniërend M= meningsvormend
Treden participatieladder: 1. informeren, 2. consulteren, 3. samen beslissen, 4. samen handelen, 5. ondersteunen initiatieven samenleving, 6. overig
Onderwerpen

Betrokken

Participatie
(extern)

College

Forum

Raad

Aard

Toelichting

Meerjaren Prognose Grondexploitaties
2021

29-04-2021

03-06-2021

17-06-2021

B

v. Burgsteden Trede 1
Jongbloed

In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
(MPG) worden de gemaakte kosten en
opbrengsten samen met de nog te
realiseren kosten en opbrengsten binnen de
grondexploitaties in beeld gebracht. De
raadsbehandeling is gelijktijdig met de
jaarstukken, zodat de geactualiseerde
grondexploitaties in de jaarrekening
opgenomen staan.

Jaarstukken 2020

11-05-2021

03-06-2021

17-06-2021

B

v. Burgsteden Trede 1 en 2.
Via forum/raad
Zweers

In de jaarstukken verantwoordt het college
het voorgaande begrotingsjaar.

Eerste bestuursrapportage

11-05-2021

03-06-2021

17-06-2021

B

v. Burgsteden Trede 1 en 2.
Via forum/raad
Hetterscheit

In een bestuursrapportage (burap) wordt de
raad geïnformeerd over de realisatie van de
huidige begroting. De rapportage gaat in op
de beleidsmatige afwijkingen en op
financiële afwijkingen groter dan € 25.000.
De raad kan deze informatie benutten om
beleid/ambities te wijzigen.

Risico-inventarisatie
Weerstandsvermogen

11-05-2021

03-06-2021

17-06-2021

B

v. Burgsteden
Verschuren

Trede 1 en 2.
Via forum/raad

De raad stelt jaarlijks aan de hand van een
risico-inventarisatie vast wat het gewenste
weerstandsvermogen van de gemeente is.

Perspectiefnota

11-05-2021

03-06-2021

17-06-2021

B

v. Burgsteden
Verschuren

Trede 1 en 2.
Via forum/raad

De perspectiefnota is voor de raad het
instrument om kaders mee te geven voor
het opstellen van een concept-begroting. In
2021 bevat de perspectiefnota het financieel
herstelplan in het kader van het preventief
toezicht.

Juni – Planning en Control-cyclus
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Onderwerpen

Betrokken

Participatie
(extern)

College

Forum

Raad

Aard

Toelichting

Jaarstukken 2020 en concept Begroting
GR VNOG

20-04-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

v. Hedel
Grouwstra

Trede 1.

De raad is in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken op de
ontwerpbegroting 2022.

Raadsvoorstel Coördinatieregeling
Lendeweg 8b Hall

11-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Smeenk

Trede 1.

De eigenaar van het perceel heeft gevraagd
om het bestemmingsplan en de benodigde
omgevingsvergunning(en) voor de vestiging
van een loonbedrijf te coördineren.

Jaarstukken 2020 en concept Begroting
GR Regio Stedendriehoek

18-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

v Burgsteden

Trede 1.

De raad is in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken op de
ontwerpbegroting 2022.

Parapluplan patiowoningen Lombok

18-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Ten Voorde

Wettelijke
procedure
(trede 1 en 2)

Met dit bestemmingsplan wordt het
planologisch mogelijk om ook patiowoningen
te realiseren in fase 2 van Lombok.

Actualisatie bebouwde komgrenzen en
onttrekking van gedeeltes van wegen aan
de openbaarheid

18-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Bloemendaal

Trede 1.

De bebouwde komgrens in het kader van de
Wegenverkeerswet is niet actueel en wordt
met dit voorstel geactualiseerd. Daarnaast
wordt voorgesteld enkele gedeeltes van
wegen aan de openbaarheid te onttrekken.

Investeringskrediet zonnepanelen De
Bhoele

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
De Beus

Trede 1.

De gemeente heeft een subsidie gekregen
voor zonnepanelen op De Bhoele. De
jaarlasten van deze investering zijn
daardoor beperkt, de panelen dragen bij aan
de CO2-reductiedoelstelling van de
gemeente.

Verklaring van geen bedenkingen
Natuurontwikkeling Cortenoever

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Harkema

Wettelijk

Om een vergunning af te kunnen geven die
afwijkt van het bestemmingsplan om
daarmee natuurontwikkeling in Cortenoever
mogelijk maakt is een verklaring van geen
bedenkingen van de raad noodzakelijk.

Woonzorgvisie

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Timmer/Sjerps Trede 1 en 2
/Inberg
met aanbieders
v. Driel

Juni – Reguliere vergaderingen

De raad is op diverse momenten bijgepraat
over het proces m.b.t. de totstandkoming
van de woonzorgvisie. Vaststelling vindt
plaats in juni 2021.
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Onderwerpen

Forum

Raad

Aard

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Smeenk

Wettelijke
procedure

Het bestemmingsplan maakt de bouw van
een woning mogelijk in ruil voor de sloop
van de niet meer in gebruik zijnde
agrarische opstallen en bouwwerken.

Concept-begroting 2022 PlusOV

10-06-2021

24-06-2021

B

Sjerps
Hermans

Trede 1

De raad is in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken op de
ontwerpbegroting 2022.

Vaststelling subsidieplafond tijdelijke
subsidieregeling kunst en culturele
organisaties/ buurt- en dorpshuizen.

10-06-2021

24-06-2021

B

Timmer
Pieterz

Trede 1 en 2

Het college stelt een tijdelijke
subsidieregeling vast voor coronagerelateerde tegemoetkomingen aan
organisaties. De raad wordt gevraagd het
subsidieplafonds van deze tijdelijke regeling
vast te stellen.

I

Inberg
Severens

Trede 1 en 2
Consultatie

Vanaf 7 juni ligt het ontwerp-beleidskader ter
inzage voor inwoners, via een presentatie
wordt het raadsforum geïnformeerd over het
kader dat ter inzage ligt.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Breestraat 3 te Empe.

Betrokken

Participatie
(extern)

College

Toelichting

Beleidskader Zon en Wind

18-05-2021

10-06-2021

Bestemmingsplan Wilhelminapark –
Palisiumpark

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Smeenk

Wettelijk

Dit voorstel heeft betrekking op het beroep
dat is ingesteld tegen de regeling die is
opgenomen voor een aantal percelen in het
noordelijk deel van het gebied
Wilhelminapark-Palisiumpark. Het
beroepschrift geeft aanleiding om hier
(gedeeltelijk) aan tegemoet te komen. Het
om het correct verwerken van de uitspraak
van de Raad van State.

Grenscorrectie Laag Soeren

25-05-2021

10-06-2021

24-06-2021

B

Inberg
Ten Voorde

Trede 1 en 2

Een initiatief voor woningbouwontwikkeling
sluit aan op de bebouwde kom van het dorp
Laag-Soeren. Het vormt daarmee ruimtelijk
en functioneel een eenheid. Om deze
uitbreiding volledig op grondgebied van de
gemeente Rheden te laten plaatsvinden
wordt een grenscorrectie voorgesteld.

02-09-2021

16-09-2021

B

Inberg

Trede 1 en 2.

Om te komen tot een afwegings- en

September
Beleidskader Zon en Wind
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Onderwerpen

College

Forum

Raad

Aard

Betrokken
Severens

Participatie
(extern)
Consultatie

Toelichting
uitnodigingskader voor energieprojecten is
een beleidskader Zon en Wind opgesteld.

Concept-RES

02-09-2021

16-09-2021

B

Inberg
Severens

Trede 1 en 2

De raad is in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen mee te geven over de conceptRES.

Verordening Verstrekkingen vanuit de
Basisregistratie Personen

02-09-2021

16-09-2021

B

V. Hedel
De Jong

Geen

Bestuurskrachtonderzoek

02-09-2021

16-09-2021

v. Hedel
Van de Vliert

Trede 1 en 2

In samenwerking met de provincie vindt een
bestuurskrachtonderzoek plaats. Afronding
eerste fase in de zomer, besluitvorming raad
in september, daarna ontwikkelplan.

Bestuursovereenkomst Provincie
Gelderland en Gemeente Brummen

02-09-2021

16-09-2021

O

v. Hedel /
v. Burgsteden
Van de Vliert

Trede 1.

De provincie en gemeente maken in een
overeenkomst afspraken over de
samenwerking binnen Eerbeek Loenen
2030, een maatwerktraject Vitaal Bestuur en
over het financieel herstel. De raad kan
wensen en bedenkingen ter kennis van het
college brengen.

30-09-2021

14-09-2021

Tweede bestuursrapportage 2021

07-10-2021

28-10-2021

B

v. Burgsteden
Hetterscheit

Trede 1 en 2.

Begroting 2022-2025

07-10-2021

28-10-2021

B

v. Burgsteden
Verschuren

Trede 1 en 2.

Belastingverordeningen

07-10-2021

28-10-2021

B

v. Burgsteden
Jedema

Trede 1 en 2.

RES

04-11-2021

18-11-2021

B

Inberg
Severens

Trede 1 en 2

Transitievisie Warmte

04-11-2021

18-11-2021

B

Inberg

Trede 1 en 2

Oktober – regulier
Oktober – planning en control

November
De raad wordt geadviseerd de Regionale
Energie Strategie vast te stellen.
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Onderwerpen

College

Forum

Raad

Aard

Betrokken

Participatie
(extern)

Toelichting

Severens
December
Horen van de raad over de Provinciale
inpassingsplannen

02-12-2021

Trede 1

De provincie stelt provinciale
inpassingsplannen op in Eerbeek om
projecten van Eerbeek Loenen 2030
planologisch mogelijk te maken. Onderdeel
van dat proces is dat de raad door de
provincie wordt gehoord over het deze
plannen.

16-12-2021

B

v. Burgsteden
Zwiers

Wijziging APV

2021

B

v. Hedel
Wasseveld

Vaststellen grondstoffenplan

Q3 - 2021

B

Sjerps
De Geest

samen met
Circulus Berkel

Dit plan vervangt het huidige
Afvalbeleidsplan.

Basis-Omgevingsvisie

Q3 – 2021

B

Inberg
Jansen

Trede 1 en 2.

In november 2020 heeft de raad het tijdpad
vastgesteld om te komen tot actuele
Omgevingswetinstrumenten. De basisOmgevingswet die nu voorligt bevat
bestaand beleid. Deze wordt de komende
jaren verrijkt met diverse bouwstenen (bijv.
Klimaat en Energie).

Diverse besluitvorming Omgevingswet

Q3 - 2021

B

Timmer
Jansen

Trede 1 en 2.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding is nog
besluitvorming nodig o.a. over:
- Instellen adviescie (welstand/monumenten)
- Aanwijzen gevallen adviesrecht raad
- Aanwijzen gevallen waarin participatie bij
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
verplicht is
- Aanpassing legesverordening
- Beleidsregel participatie

Vaststelling Structuurvisie Eerbeek
Centrum en Eerbeekse Beek

Q4 - 2021

B

v. Burgsteden
Schulp

Trede 1 en 2

Door de vaststelling van de structuurvisie
legt de raad de kaders vast waarbinnen de

Nog in te plannen onderwerpen
De APV wordt met enige regelmaat
geactualiseerd en in lijn gebracht met
landelijke wet- en regelgeving.
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Onderwerpen

College

Forum

Raad

Aard

Betrokken

Participatie
(extern)

Toelichting
samenleving en de gemeente streven naar
kwaliteitsverbetering in de leefomgeving.

Q4 – 2021

Verkeerscirculatieplan Eerbeek

B

v. Burgsteden Trede 1 en 2
(Provincie doet
Zwiers
dit project)

In het programma Eerbeek Loenen 2030
wordt een Verkeerscirculatieplan opgesteld
dat een visie en beleidskaders bevat voor de
lokale wegen in relatie tot de papierindustrie.

In te plannen raadsbijeenkomsten
technische raadsessie over conceptbegroting (combineren met toelichting op
bestuurskrachtonderzoeksresultaat?)

Evaluatie Participatiewijzer

26/8

In 2020 is ervaring opgedaan met een
raadsbijeenkomst eind augustus waarin het
college de raad bijpraat over de stand van
zaken van de begroting. Voorstel is om dat
dit weer te doen. (Daarnaast komt in de
zomer het bestuurskrachtonderzoek gereed,
de uitkomst zou ook op deze avond
toegelicht kunnen worden.)
O

Griffie

Wijk- en
dorpsraden zijn
geconsulteerd

De werkgroep Participatiewijzer komt met
een voorstel.
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