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Lange Termijn Agenda  Gemeenteraad van Brummen 

 

B = Besluitvormend, I = Informerend, O = Opiniërend  

Treden participatieladder: 1. informeren, 2. consulteren, 3. samen beslissen, 4. samen handelen, 5. ondersteunen initiatieven samenleving, 6. overig 
 

Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Februari         

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 

 04-02-2021 11-02-2021 B Van Hedel 

Finkers 

Trede 1 en 2 Betreft een formele processtap: Op grond 
van de Wgr kan het college alleen een 
wijzigingsbesluit nemen als de raad daar 
toestemming voor geeft. De toestemming 
kan slechts worden onthouden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang.  

Uitgangpuntennota 2022 GGD NOG  

 

 04-02-2021 11-02-2021 B Timmer 

Luttenberg 

Trede 1 en 2 De raden van de deelnemende gemeente 
worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 
maart een zienswijze te geven op de 
uitgangspunten die worden gehanteerd voor 
de begroting 2022 van de GGD. 

Maart        

Bestemmingplan Weg door de Plas  04-03-2-21 18-03-2021 B Inberg 

Ten Voorde 

Wettelijk 
geregeld 

Betreft een bestemmingsplan in het kader 
van de rood-voor-rood-regeling (sloop 
stallen maakt woonbestemming mogelijk).  

        

April        

  01-04-2021 15-04-2021     

Mei        

  20-05-2021 27-05-2021     

Juni – Planning en Control-cyclus        

Jaarstukken 2020  03-06-2021 17-06-2021 B v. Burgsteden 

Zweers 

Trede 1 en 2.   
Via forum/raad 

In de jaarstukken verantwoordt het college 
het voorgaande begrotingsjaar.  

Eerste bestuursrapportage  03-06-2021 17-06-2021 B v. Burgsteden 

Hetterscheit 

Trede 1 en 2. 
Via forum/raad  

In een bestuursrapportage (burap) wordt de 
raad geïnformeerd over de realisatie van de 
huidige begroting. De rapportage gaat in op 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

de beleidsmatige afwijkingen en op 
financiële afwijkingen groter dan € 25.000. 
De raad kan deze informatie benutten om 
beleid/ambities te wijzigen. 

Perspectiefnota  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 ook de 
contouren van het financieel herstelplan 

Juni – Reguliere vergaderingen        

  10-06-2021 24-06-2021     

Nog in te plannen onderwerpen        

Kadernota VNOG 2022-2025   Q1 I v. Hedel 

Grouwstra 

Geen De kadernota wordt ter kennisname 
aangeboden. Mocht de raad/presidium het 
wenselijk vinden om wensen en/of 
bedenkingen te uiten hierop, dan kan het 
presidium besluiten dit onderwerp te 
agenderen in de raad van februari 2021. 

Vaststelling bestemmingsplan sloop en 
nieuwbouw 25 woningen Weth. 
Giermanstraat in Brummen 

  Q1-2021 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk Dit bestemmingsplan maakt sloop en 
nieuwbouw door Veluwonen mogelijk. 

Wijziging APV   Q1 - 2021 B v. Hedel 

Wasseveld 

 De APV wordt met enige regelmaat 
geactualiseerd en in lijn gebracht met 
landelijke wet- en regelgeving.  

Begroting VNOG   Q2 - 2021 B v. Hedel 

Grouwstra 

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

Bestuursovereenkomst Provincie 
Gelderland en Gemeente Brummen 

  Q2 - 2021  O v. Burgsteden 

Van de Vliert 

Trede 1. De colleges van 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 van b&w brengen. 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Vaststellen grondstoffenplan   Q2 - 2021 B Sjerps  

Beijer 

samen met 
Circulus Berkel 

Dit plan vervangt het huidige 
Afvalbeleidsplan. 

Beleidskader grondgebonden Zonne-
energie 

  Q2 - 2021 B Inberg Trede 1 en 2. 
Consultatie  

Om te komen tot een afwegings- en 
uitnodigingskader is een beleidskader 
grondgebonden Zonne-energie opgesteld. 

Basis-Omgevingsvisie   Q2/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 basis-
Omgevingswet 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 

Warmtetransitie-visiekaart   Q4 – 2021 B Inberg Vooraf te 
bepalen 

De gemeente stelt voor 2022 een 
warmtetransitie-visiekaart op. Vooraf wordt 
bepaald hoe iedereen bij de totstandkoming 
wordt betrokken. 

Masterplan Eerbeek Centrum en 
Eerbeekse Beek 

  Q4 - 2021  B v. Burgsteden 

Schulp 

Trede 1 en 2 Door de vaststelling van het masterplan legt 
de raad de kaders vast waarbinnen de 
samenleving en de gemeente streven naar 
kwaliteitsverbetering in de leefomgeving. 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek   Q4 – 2021 B v. Burgsteden 

Zwiers 

Trede 1 en 2 
(Provincie doet 
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. 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Ingeplande raadsbijeenkomst        

Bijpraatsessie over Eerbeek Loenen 2030  3 februari  I V. Burgsteden  Met enige regelmaat worden sessies 
georganiseerd waarin de raad wordt 
bijgepraat over de voortgang van het 
programma Eerbeek Loenen 2030 

In te plannen raadsbijeenkomsten        

Evaluatie Participatiewijzer    O Timmer 

Schulp 

Wijk- en 
dorpsraden zijn 
geconsulteerd 

Het college stelt voor de concept-evaluatie 
die is opgesteld te betrekken bij het 
opstellen van het participatiebeleid m.b.t. de 
Omgevingswet. 

 


