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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 

Juni Raad regulier        

 Jaarstukken 2018 06-06-2019 20-06-2019 B Alle Steinweg 

Zweers 

Geen Op verzoek van het presidium (19/12/18) 
worden de jaarstukken niet in dezelfde 
vergadering behandeld als de 
perspectiefnota. 

 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 

(MPG) 

06-06-2019 20-06-2019 B 4 Steinweg 

Van der Wal 

Geen De besluitvorming over de MPG gebeurt in 
dezelfde vergadering als het vaststellen van 
de jaarrekening. Hierdoor worden de 
geactualiseerde grondexploitaties in de 
jaarrekening opgenomen en worden de 
actualisaties verwerkt in de begroting. 

 Startnotitie Regionale Energiestrategie 

(onder voorbehoud regionale voorbereiding) 

06-06-2019 20-06-2019 B 2 Van Ooijen 

Blankman 

Regionale 
voorbereiding, 
in deze fase 
geen lokale 
participatie 

De startnotitie beschrijft de opgave en het 
proces dat wordt doorlopen in het kader van 
de Regionale Energiestrategie. Gelet op het 
feit dat de stuurgroep RES vrijdag 24 mei 
een besluit neemt over Startnotitie RES met 
daarbij de vraag aan de colleges om de 
startnotitie in de eerste weken van juni vast 
te stellen en door te geleiden naar de raden 
voor definitieve besluitvorming, is 
behandeling door de raad in juni wellicht 
opportuun. Uiteindelijke agendering is aan 
het Presidium. 

 Verklaring van geen bedenkingen en 
omgevingsvergunning “Zonnepark Oude 
Zutphenseweg” Hall 

06-06-2019 20-06-2019 B 2 Wartena 

Harkema 

Wettelijke 
consultatie 

Het afgeven van een omgevingsvergunning 
is pas mogelijk nadat de raad heeft 
aangegeven geen bedenkingen te hebben 
via een verklaring van geen bedenkingen. 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

 Begroting GGD-NOG 

Begroting Stedendriehoek 

Begroting Basismobiliteit 

06-06-2019 20-06-2019 B diver
s 

College Geen De deelnemende gemeenten van de 
Gemeenschappelijke Regelingen worden in 
de gelegenheid gesteld zienswijzen te 
geven op de begrotingen voor 2020. 

 Notitie stichting Sportkompas 06-06-2019 20-06-2019 B 3 Wartena 

 

Consulteren: 
stichting 
Sportkompas 

Mede n.a.v. een motie van de raad wordt 
een notitie opgesteld waarin wordt 
aangegeven hoe de gemeente wil komen 
tot een stabiele situatie van de stichting 
Sportkompas. 

 Subsidie aanvraag Landschapscontract 
Brummen 2019-2023 bij Provincie 

06-06-2019 20-6-19 B 2 Van Ooijen 

Bosman 

Coproduceren De provincie heeft haar beleid de afgelopen 
jaren omgevormd, waarbij nu de focus meer 
ligt bij samenwerking met haar partners. Dit 
heeft onder andere in 2014 geresulteerd in 
het afsluiten van een 4-jarig 
Landschapscontract met de gemeente 
Brummen (2014-2018). In deze periode 
heeft de gemeente, samen met haar 
maatschappelijke partners, veel mooie 
projecten kunnen uitvoeren. Bij een 
landschapscontract wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het landschap, gesteund door de provincie. 
Met een voorschot van de provincie kan er 
4 jaar lang gewerkt worden aan vooraf 
gestelde doelen. Voorgesteld wordt om een 
nieuw Landschapscontract af te sluiten. Aan 
het eind van de subsidie periode moet de 
gemeente verantwoording afleggen aan de 
provincie. 

 Verbeteren veiligheid fietsverkeer Boshoffweg 06-06-2019 20-06-2019 B 2 Steinweg 

Spiegelenbe
rg 

Informeren Rode stroken voor fietsers aanbrengen op 
bestaande asfaltlaag 

 Cofinanciering opstart Veluwe Transferium 
Eerbeek 

06-06-2019 20-06-2019 B 2 Steinweg 

Spiegelenbe
rg 

Coproduceren Budget beschikbaar stellen in het kader van 
cofinanciering voor de opstart van een 
'Veluwe Transferium Eerbeek' in en rond 
het station van Eerbeek van € 10.000,- uit 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

het budget 'reserve toerismebelasting'. 

 

Het Veluwe Transferium Eerbeek is een 
informatie-, leer-, en bezoekerscentrum als 
opstappunt naar de Veluwezoom en 
Posbank, maar ook naar andere 
bezienswaardigheden en attracties in de 
omgeving van Eerbeek en de gemeente 
Brummen. De belangrijkste aanjagers van 
de realisatie van het Veluwe Transferium 
Eerbeek zijn VVV Eerbeek en Stichting Visit 
Brummen-Eerbeek. De initiatiefnemers 
willen kleinschalig starten in samenwerking 
met diverse partijen, waaronder Veluwe 
Actief Eerbeek en Natuurmonumenten. 

 

Inmiddels ligt er vanuit het VeluweTeam 
een voorstel aan de VeluweBoard om € 
10.000,- beschikbaar te stellen voor de 
opstart van de ontwikkeling van een 
'Veluwetransferium' bij station Eerbeek en 
het verzoek aan de gemeente Brummen om 
ook een financiële bijdrage te doen voor dit 
initiatief in de vorm van cofinanciering voor 
dit project.  

Voorstel is om deze cofinanciering à € 
10.000,- te bekostigen uit het budget 
'reserve toeristenbelasting', omdat deze 
gelden bedoeld zijn voor het verbeteren van 
de toeristische infrastructuur in de 
gemeente Brummen. 

 P&C-cyclus        

 Risico-inventarisatie 2019 13-06-2019 27-06-2019 B 4 Steinweg 

Emmens 

Geen Jaarlijks stelt de raad een actualisatie van 
de financiële risico-inventarisatie vast. De 
uitkomst hiervan geeft aan wat de 
benodigde weerstandscapaciteit is. 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

 Eerste burap 2019 13-06-2019 27-06-2019 B Alle Steinweg 

Hetterscheit 

Geen In een bestuursrapportage legt het college 
tussentijds verantwoording af over de 
lopende begroting en heeft de raad de 
mogelijkheid de begroting bij te stellen. 

 Perspectiefnota 2020 13-06-2019 27-06-2019 B Alle Steinweg 

Verschuren 

Geen In de perspectiefnota geeft de raad het 
college de financiële en beleidsmatige 
doelen mee op basis waarvan het college 
de concept-begroting opstelt. 

 Actualisering koersdocument duurzame 
energie 

13-06-2019 27-06-2019 I 2 Van Ooijen 

Blankman 

Consulteren  In mei 2016 heeft de raad een 
koersdocument duurzame energie 
vastgesteld. Met het document dat nu 
voorligt heeft de raad inzicht in de actuele 
situatie en kan deze informatie betrekken bij 
de perspectiefnota. 

Sept.         

 Woonvisie 05-09-2019 19-09-2019 B 2,3 Wartena 

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. 

 (paraplu)bestemmingsplan Archeologie 05-09-2019 19-09-2019 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 
acheologiebeleid in één keer in alle 
bestemmingsplannen juridisch verankerd. 

 Beleidskader grondgebonden Zonne-energie 05-09-2019 19-09-2019 B 2 Van Ooijen 

Blankman 

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

 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 05-09-2019 19-09-2019 B 3 Pierik Geen Met deze verordening stelt de raad de 
regelgeving vast voor het verstrekken van 

https://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/RIS/Raad/2016/_05__Raadsvergadering_26_mei_2016/082_Koersdocument_Duurzame_Energie_INT16.1062.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Brummen/CVDR338826.html
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Borninkhof 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. 

 Evaluatie Participatiewijzer 05-09-2019 19-09-2019 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. 

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

Van Dijk 

Consulteren: 
Wijk- en 
dorpsraden en 
MAR 

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. 

 Rapportage Werkfit 05-09-2019  I 3 Pierik 

V Klaveren 

Geen 2
e
 kwartaal rapportage Werkfit 

 Monitor sociaal domein 05-09-2019  I  Pierik 

Terlingen 

Geen 2
e
 kwartaal rapportage ontwikkelingen 

sociaal domein 

 Uitvoeringsplan positieve en integrale 
gezondheid (sport en bewegen) 

05-09-2019  I 4 Wartena 

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.  

 Actualisering Beleidsregels subsidies 05-09-2019  I alle Steinweg 

Finkers 

Geen Betreft een uitwerking van de 
subsidieverordening. 

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 

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 

lopende begroting. 

 Begroting 2020-2023 10-10-2019 31-10-2019 B Alle Steinweg Geen In de begroting stelt de raad de financiële 
kaders en beleidsdoelen voor het volgende 
jaar vast, met een doorkijk van vier jaar. 

 Regulier        

  03-10-2019 17-10-2019      

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 

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  De raad stelt een masterplan vast dat dient 
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Maand Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Zwiers als basis voor de verdere ontwikkelingen 
met betrekking tot de Eerbeekse Beek. 

1
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 

       

 


