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Lange Termijn Agenda  Gemeenteraad van Brummen 

 

Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving 

Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering 

O = Opiniërend, B = Besluitvormend, I = Informerend  

Participatie: informeren, consulteren, samen beslissen, samen handelen, ondersteunen initiatieven samenleving, overig 
 

Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Sept.         

. Vaststellen Woonagenda 2019-2023 05-09-2019 19-09-2019 B 2,3 Van Ooijen 

Peters 

Consulteren 

Corporatie, 
Huurdersbelang
envereniging  

Makelaars, 
Ontwikkelaars 
Zorginstellingen 

Inwoners 

Betreft een herijking van de bestaande 
Woonvisie naar actueel beleid en huidige 
inzichten en omvorming naar een 
Woonagenda. Hierbij gaat het m.n. om het 
borgen van de sociale volkshuisvesting voor 
de doelgroepen en het bieden van kader 
om partijen uit te dagen nieuwe initiatieven, 
woonmilieus, plannen te ontwikkelen die 
kwaliteit toevoegen aan de woningvoorraad. 

. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 05-09-2019 19-09-2019 B 3 Pierik 

Borninkhof 

Geen Met deze verordening stelt de raad de 
regelgeving vast voor het verstrekken van 
een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten 
van kinderopvang als gezinnen door 
medische of sociale omstandigheden 
tijdelijk niet in aanmerking komen voor de 
kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. 

 Communicatiebeleidsplan 05-09-2019 19-09-2019 B 1 Van Hedel 

Van Dijk 

Consulteren: 
MAR en Wijk- 
en dorpsraden 

Het communicatiebeleidsplan bevat de 
ambitie en uitgangspunten van de 
gemeentelijke communicatie 

 Verordening Kinderopvang 05-09-2019 19-09-2019 B 3 Pierik 

Borninkhof 

 De verordening wordt o.a. aangepast aan 
de landelijke wijzigingen op het gebied van 
Onderwijsachterstandenbeleid. 

Opmerking griffie: stukken zijn niet 
aangeleverd voor de raad van september. 
Dit schuift door naar later. Het Rijk heeft 
besloten dat de verordening voor 1-8-2020 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

moet zijn aangenomen. 

. Vaststellen grondexploitaties woningbouw 
locaties Troelstralaan en Sperwerstraat te 
Brummen 

05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

De Wild 

Geen Door deze grondexploitaties en het instellen 
van een bestemmingsreserve worden de 
opbrengsten in reserve gehouden voor 
investeringen in het centrum.    

. Overdracht dierenweide park 't Goor 05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

De Geest 

De stichting is 
opgericht met 
steun van de 
wijkraad 

Stichting Dierenpark ’t Goor is opgericht om 
met vrijwilligers het beheer van het 
gemeentelijk dierenpark te doen. De raad 
wordt nu voorgesteld eenmalig te 
investeren en een structurele bijdrage op te 
nemen in de meerjarenbegroting.   

. Verordening rechtspositie Raads- en 
commissieleden gemeente Brummen 2019 

05-09-2019 19-09-2019 B 1 Van Hedel 

Nengerman 

Geen Betreft een actualisatie van de huidige 
verordening als gevolg van gewijzigde 
landelijke regelgeving mbt de rechtspositie 
van raads- en commissieleden. 

. Regionale Energiestrategie 05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

Blankman 

Geen In april 2019 hebben de raden binnen de 
Cleantechregio de concept-startnotitie 
besproken, nu ligt deze notitie ter 
vaststelling voor. 

. Energiecoaches 2019 05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

Blankman 

Inwonerpanel Uit het inwonerpanel blijkt dat inwoners 
behoefte hebben aan onafhankelijk advies 
over het verduurzamen van hun woning. 
Met de inzet van energiecoaches kan 
invulling worden gegeven aan deze 
behoefte. Met dit voorstel vraagt het college 
de raad hiervoor budget vrij te maken vanuit 
de duurzaamheidsreserve. 

. Coördinatiebesluit verplaatsing supermarkt in 
Brummen 

05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

Harkema 

wettelijk Om te voorkomen dat na verplaatsing op de 
oude locatie nog steeds detailhandel 
mogelijk is, stelt het college op verzoek van 
de initiatiefnemers voor om een 
coördinatiebesluit te nemen zodat de 
bestemmingsplanprocedure en de 
omgevingsvergunningen voor beide locaties 
gebundeld worden behandeld. 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Opmerking griffie: stukken zijn nog niet 
aangeleverd voor september. Schuift door 
naar later tijdstip. 

 

 Bestemmingsplan Brummen, parkeerterrein 
Koppelenburg 

05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

Holm 

Wettelijke 
consultatie 

Tijdens de terinzagelegging zijn er drie 
zienswijzen ingediend. Het college stelt de 
raad voor het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. 

 Verzoek lening Brummen Energie 05-09-2019 19-09-2019 B 4 Steinweg 

Van Ulden 

Geen Brummen Energie heeft een verzocht om 
een lening, dit verzoek wordt nu voorzien 
van een advies aan de raad voorgelegd. 

 Rapportage Werkfit 05-09-2019  I 3 Pierik 

V Klaveren 

Geen 2
e
 kwartaal rapportage Werkfit 

Opmerking griffie: stukken zijn nog niet 
aangeleverd voor september, schuift 
daarom door naar oktober.of later 

 Monitor sociaal domein 05-09-2019  I 3 Pierik 

Terlingen 

Geen 2
e
 kwartaal rapportage ontwikkelingen 

sociaal domein  

Opmerking griffie: stukken zijn nog niet 
aangeleverd voor september, schuift 
daarom door naar oktober.of later  

 Uitvoeringsplan positieve en integrale 
gezondheid (sport en bewegen) 

05-09-2019  I 4 Steinweg 

Reusink 

Consulteren: 

Sportclubs 

Zorginstellingen 

Inwoners 

Huisartsen/fysio
therapeuten 

Betreft een uitwerking van het lokale 
gezondheidsbeleid op het onderdeel sport 
en bewegen en wordt informatief 
aangeboden aan de raad.  

Opmerking griffie: stukken zijn nog niet 
aangeleverd voor september, schuift 
daarom door naar oktober.of later 

         

Okt. P&C-cyclus        

 Tweede Bestuursrapportage 10-10-2019 31-10-2019 B Alle Steinweg Geen In een bestuursrapportage legt het college 
tussentijds verantwoording af over de 
lopende begroting. 

 Begroting 2020-2023 10-10-2019 31-10-2019 B Alle Steinweg Geen In de begroting stelt de raad de financiële 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

kaders en beleidsdoelen voor het volgende 
jaar vast, met een doorkijk van vier jaar. 

 

 

 Regulier        

 (paraplu)bestemmingsplan Archeologie 03-10-2019 17-10-2019 B 2 Wartena 

Nooteboom 

Wettelijke 
consultatie: 
geen specifieke 
doelgroep. 

In september 2014 heeft de raad 
archeologiebeleid vastgesteld. Met het 
paraplubestemmingsplan dat nu door de 
raad kan worden vastgesteld, wordt dit 
archeologiebeleid in één keer in alle 
bestemmingsplannen juridisch verankerd. 

 Beleidskader grondgebonden Zonne-energie 03-10-2019 17-10-2019 B 2 Van Ooijen 

Blankman 

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

 Evaluatie Participatiewijzer 03-10-2019 17-10-2019 B 1 Van Hedel 

Schulp 

Geen In april 2018 heeft de raad ingestemd met 
een pilot van een jaar om te gaan te gaan 
werken volgens een participatiewijzer. De 
evaluatie wordt nu voorgelegd aan de raad. 

 Bestemmingsplan Voorstondensestraat 14 
Hall 

03-10-2019 17-10-2019 B 2 Van Ooijen 

Ten Voorde 

Wettelijk Betreft kleine verplaatsing bouwvlak. 

 Actualisering Beleidsregels subsidies 03-10-2019 17-10-2019 I alle Steinweg 

Finkers 

Geen Betreft een uitwerking van de 
subsidieverordening. 

Nov.         

 Belastingverordeningen 2020 07-11-2019 21-11-2019 B 4 Steinweg 

Jedema 

Geen In de begroting stelt de raad vast hoeveel 
inkomsten uit belastingen worden geraamd. 
De belastingverordeningen bevatten de 
regelgeving en juiste tarieven om die 
inkomsten te kunnen realiseren. 

 Rapportage Werkfit 07-11-2019  I 3 Pierik 

V Klaveren 

Geen 3
e
 kwartaal rapportage Werkfit 

 Monitor sociaal domein 07-11-2019  I  Pierik 

Terlingen 

Geen 3
e
 kwartaal rapportage ontwikkelingen 

sociaal domein 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Brummen/CVDR338826.html
https://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/RIS/Raad/2018/_04__Raadsvergadering_26_april_2018/062_Particpatiewijzer_Brummen_INT17.2241.pdf
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Dec.         

  04-12-2019 19-12-2019      

 

Nog in te plannen:        

2
e
 helft 

2019 
Vaststellen voorkeursscenario masterplan 
Centrum Eerbeek  

  B 2 Steinweg 

Zwiers 

 Voordat een masterplan wordt uitgewerkt 
stelt de raad eerst een voorkeursscenario 
vast op grond waarvan het masterplan 
wordt opgesteld. 

2
e
 helft 

2019 
Vaststellen voorkeursscenario masterplan 
Eerbeekse Beek 

  B 2 Steinweg 

Zwiers 

 Voordat een masterplan wordt uitgewerkt 
stelt de raad eerst een voorkeursscenario 
vast op grond waarvan het masterplan 
wordt opgesteld. 

 Vaststellen Masterplan Centrum Eerbeek    B 2 Steinweg 

Zwiers 

 De raad stelt een masterplan vast dat dient 
als basis voor de verdere ontwikkelingen in 
het centrum. 

 Vaststellen Masterplan Eerbeekse Beek   B 2 Steinweg 

Zwiers 

 De raad stelt een masterplan vast dat dient 
als basis voor de verdere ontwikkelingen 
met betrekking tot de Eerbeekse Beek. 

2
e
 half 

jaar 
2019 

Vaststellen grondstoffenplan   B 2 Van Ooijen 

Beijer 

 Dit plan vervangt het huidige 
Afvalbeleidsplan. 

 Investeringsplan op basis van visie Sterk in 
verblijf 

  B 2 Steinweg 

Grob 

 Een investeringsplan geeft duidelijkheid op 
welke wijze het recreatief ruimtelijk en/of 
programmatisch aanbod wordt versterkt. 

4
e
 

kwartaal 
Integrale kadernota sociaal domein   B 3 Pierik 

Terlingen 

 In de begroting 2019 is een integrale 
kadernota aangekondigd. 

Sept/okt 
2019 

Vaststelling twee bestemmingsplanprocedures 
in Hall en één in Brummen 

       

 


