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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 

Oktober, regulier 

Vaststelling bestemmingsplan Pongeweg 
4 en 6 in Hall 

08-09-2020 01-10-2020 15-10-2020 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk traject Dit bestemmingsplan bestemt op verzoek 
van de eigenaar een recreatiewoning 
positief en laat gelijktijdig de niet gebruikte 
bestemming voor mini-camping vervallen. 

Vaststelling bestemmingsplan 
woningbouwontwikkeling Hall  

08-09-2020 01-10-2020 15-10-2020 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk traject Om de woningbouwontwikkeling van Hall 
Bouwt mogelijk te maken is een 
bestemmingsplan opgesteld. 

Controleprotocol voor de accountants-
controle op de jaarrekening 2020 

08-09-2020 01-10-2020 15-10-2020 B v. Burgsteden

Emmens 

Geen, betreft 
interne 
regelgeving 

Met dit protocol geeft de raad de accountant 
kaders mee voor de controle van de 
jaarrekening 2020. 

(paraplu)bestemmingsplan Archeologie 15-09-2020 01-10-2020 15-10-2020 B Inberg 

Weghaus 

Wettelijk traject In september 2014 heeft de raad 
archeologiebeleid vastgesteld. Met het 
paraplubestemmingsplan wordt dit 
archeologiebeleid in één keer in alle 
bestemmingsplannen juridisch verankerd. 

Oktober, Planning en Controlcyclus 

Tweede Bestuursrapportage (burap) 22 of 29-
09-2020 

08-10-2020 29-10-2020 B v. Burgsteden

Hetterscheit 

Trede 1 en 2. 
Via forum en 
raad  

In de burap legt het college tussentijds 
verantwoording af over de lopende 
begroting. 

Begroting 2021-2024 22 of 29-
09-2020 

08-10-2020 29-10-2020 B v.Burgsteden 

Verschuren 

Trede 1 en 2.  

Via forum en 
raad 

In de begroting stelt de raad de financiële 
kaders en beleidsdoelen voor het volgende 
jaar vast, met een doorkijk van vier jaar. 

November 

Keuzes raad m.b.t. Omgevingswet 05-11-2020 19-11-2020 B Timmer 

Jansen 

Trede 1 en 2.  

Via forum en 
raad 

De raad wordt gevraagd om een aantal 
keuzes te maken over de gewenste 
inrichting en uitvoering van de 
Omgevingswet in onze gemeente, inclusief 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

de transitieperiode (2022-2029). 

Belastingverordeningen 05-11-2020 19-11-2020 B v. Burgsteden

Jedema 

Trede 1 en 2. 
Via forum en 
raad 

December 

Actualisering financiële verordening 03-12-2020 17-12-2020 B v. Burgsteden Trede 1 In de perspectiefnota is aanbevolen de 
financiële spelregels te actualiseren. De 
basis van deze spelregels ligt in de 
verordening die nu wordt gewijzigd.. 

Actualisering nota reserves en 
voorzieningen 

03-12-2020 17-12-2020 B v. Burgsteden Trede 1 Door deze actualisering worden de 
spelregels tussen college en raad m.b.t. 
onttrekkingen uit de reserves vastgelegd. 

Actualisering treasurystatuut 03-12-2020 17-12-2020 B v. Burgsteden Trede 1 Deze actualisering heeft met name 
betrekking op de spelregels m.b.t. het (niet) 
uitlenen van geld door de gemeente. 

Nog in te plannen raadsvoorstellen 

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

Januari 
2021 

B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk Dit bestemmingsplan maakt sloop en 
nieuwbouw door Veluwonen mogelijk. 

Vaststellen grondstoffenplan B Sjerps  

Beijer 

samen met 
Circulus Berkel 

Dit plan vervangt het huidige 
Afvalbeleidsplan. 

Warmtetransitie-visiekaart B Inberg Vooraf te 
bepalen 

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

Eerbeek – Loenen 2030  v. Burgsteden De verwachting is dat dit onderwerp in de 
tweede helft van 2020 in de raad kan 
worden geagendeerd. 

Beleidskader grondgebonden Zonne-
energie 

B Inberg Trede 1 en 2. 
Consultatie  

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

In te plannen raadsbijeenkomsten 



LTA presidium september 2020 

3

Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Evaluatie Participatiewijzer O Timmer 

Schulp 

Wijk- en 
dorpsraden zijn 
geconsulteerd 

De concept-evaluatie met inbreng vanuit 
samenleving is opiniërend aangeboden, 
opdat de raad de werkgroep vernieuwing 
zienswijzen kan meegeven. In april vanwege 
corona vervallen. Opnieuw inplannen 

Integrale kadernota sociaal domein 

Voorstel: Dit onderwerp laten vervallen. 
Geen focus op een integrale kadernota; 
focus ligt op besluitvorming en uitvoering 
aanbevelingen externe scan. 


