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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 College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Februari        

Investeringen ouder dan drie jaar 20-12-2022 02-02-2023 16-02-2023 B v.d. Graaf 

Zweers 

Trede 1 Als investeringen twee jaar na 
beschikbaarstelling nog niet gereed zijn, dan 
is een nieuw besluit van de raad nodig om ze 
beschikbaar te houden. Jaarlijks adviseert het 
college in het eerste kwartaal over de het wel 
of niet beschikbaar houden van investeringen. 

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Loenenseweg 67 Eerbeek 

17-01-2023 02-02-2023 16-02-2023 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk Het bestemmingsplan voorziet in sloop van de 
woning en nieuwbouw van een 
toekomstbestendig duurzaam huis waarbij de 
aanwezige tandartsenpraktijk beter wordt 
gefaciliteerd in het bestemmingsplan. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Versneld van het gas af maatschappelijk 
vastgoed 2023 

17-01-2023 02-02-2023 16-02-2023 B Inberg 

De Beus 

Geen Het college stelt mede gelet op de hoge 
energieprijzen versneld te investeren in 
gemeentelijke gebouwen om daarmee het 
energieverbruik terug te dringen en tevens 
stappen te zetten in de gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen.  

Voortgangsnotitie Koersnota Wegennet 
Eerbeek 

24-01-2023 02-02-2023 16-02-2023 B v. Klinken 

Dengerink 

Trede 1 en 2 Deel 1 van de koersnota heeft ter inzage 
gelegen voor zienswijzen. Deze zienswijzen 
zijn van een reactie voorzien in een 
reactienota. Nu ligt er een voortgangsnotitie 
voor waar de raad een reactie op kan geven.  

Bestemmingsplan Woonlandgoed ‘de 4 
eiken’ in Empe 

24-01-2023 02-02-2023 16-02-2023 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk Het bestemmingsplan faciliteert de 
ontwikkeling van 6 ha grond, met 4 circulaire 
halfverdiepte woningen en een torenwoning 
met een natuurlijke inrichting van de gronden. 
Het plan is gebaseerd op circulariteit en 
zelfvoorzienendheid. 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Presentatie over Integraal Zorgakkoord 
(IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord 
(GALA) 

 02-02-2023  I Timmer 

Prent 

  

Maart        

Nota Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 

 09-03-2023 23-03-2023 B v.d. Graaf 

Verschuren 

Trede 1 In deze nota legt de raad systematiek vast die 
we als gemeente hanteren m.b.t. het 
weerstandsvermogen en de risicobeheersing. 

Nota investeringen en afschrijvingen  09-03-2023 23-03-2023 B v.d. Graaf 

v. Bree 

Trede 1 In deze nota legt de raad de uitgangspunten 
vast hoe we als gemeente omgaan met 
investeringen en afschrijvingen. 

Nota reserves en voorzieningen   09-03-2023 23-03-2023 B v.d. Graaf 

v. Bree 

Trede 1 In deze nota legt de raad vast welke reserves 
en voorzieningen we als gemeente hebben en 
hoe we daar mee omgaan.  

Fusie Omgevingsdiensten   09-03-2023 23-03-2023 B Inberg 

Severens 

Trede 1 De raad wordt geadviseerd over het 
voornemen van twee gemeenschappelijke 
regelingen om te fuseren.  

Bestemmingsplan Landschapselementen 
Buitengebied 

 09-03-2023 23-03-2023  Inberg 

Harkema 

Wettelijk Dit paraplubestemmingsplan maakt het 
mogelijk om landschapselementen aan te 
leggen op gronden met een agrarische 
bestemming in het buitengebied 

Bestemmingsplan Kampweg 46 Brummen  09-03-2023 23-03-2023 B Inberg 

Harkema 

Wettelijk Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 15 
appartementen mogelijk op een voormalige 
supermarktlocatie.  

Verklaring van geen bedenkingen 
Zonneparking gemeentehuis 

 09-03-2023 23-03-2023 B Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk De raad wordt gevraagd een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven, zodat het 
college een omgevingsvergunning kan 
verlenen om te komen tot een overkapping 
met zonnepanelen op de parkeerplaats van 
het gemeentehuis.  

Groenbeleidsplan 

 

 09-03-2023 23-03-2023 B Inberg 

de Geest 

Trede 1 Het groenbeleidsplan is een actualisatie van 
het gemeentelijk groenbeleid waarin 
biodiversiteit en klimaat meer aandacht 
hebben. Ook de ambitie om extra bomen te 
planten is onderdeel van dit plan.  
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

College met raad in gesprek over 
Algemene voorzieningen 

 09-03-2023  I Timmer  Toezegging vanuit raad 15 december 2022 

Bespreken evaluatierapport minimabeleid  09-03-2023  O v. Klinken  Toezegging vanuit raad 15 december 2022 

April        

Controleverordening 

 

 06-04-2023 20-04-2023 B v.d. Graaf 

Verschuren 

 Na inwerkingtreding wetgeving m.b.t. 
rechtmatigheidsverantwoording 

Financiële verordening 

 

 06-04-2023 20-04-2023 B v.d. Graaf 

Verschuren 

 Na inwerkingtreding wetgeving m.b.t. 
rechtmatigheidsverantwoording 

Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 

 

 06-04-2023 20-04-2023 B v.d. Graaf 

Verschuren 

 Na inwerkingtreding wetgeving m.b.t. 
rechtmatigheidsverantwoording 

Beleidsplan openbare verlichting  06-04-2023 20-04-2023 B Inberg 

de Geest 

 Dit betreft een actualisatie van het beleid 
m.b.t. de openbare verlichting in onze 
gemeente. 

Routekaart Wonen  06-04-2023 20-04-2023 B Timmer 

Peters 

Trede 1 en 2 Met de Routekaart Wonen beschrijft de 
gemeente hoe ze invulling geeft aan de 
woningbouwopgave in de komende jaren.  

Mei        

Woonkader Eerbeek  11-05-2023 25-05-2023 B v. Klinken 

Looman 

Trede 1 en 2 Binnen de samenwerking EL2030 is de 
gemeente trekker van het project om te 
komen tot een duidelijk kader dat de 
gemeente hanteert bij verzoeken om 
sloop/nieuwbouw/toevoeging van woningen in 
het gebied in en om het centrum en de 
industrie. Het woonkader bevordert een 
evenwichtige balans tussen leefbaarheid, 
wonen en economische doelen in het gebied. 

Juni - Perspectiefnota / burap        

Perspectiefnota 2024-2027  08-06-2023 22-06-2023 B v.d. Graaf 

v. Bree 

 In de Perspectiefnota geeft de raad richting 
voor het opstellen van de begroting 2024. 

Eerste bestuursrapportage 2023  08-06-2023 22-06-2023 B v.d. Graaf 

v. Bree 

 Met de eerste bestuursrapportage wordt 
verantwoordelijk afgelegd over de uitvoering 
van de lopende begroting en kan deze waar 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

nodig worden bijgesteld. 

Juni – Jaarstukken / regulier        

Jaarstukken 2022  15-06-2023 29-06-2023 B v.d. Graaf 

Zweers 

 In de Jaarstukken leggen raad en college 
verantwoording af over het gevoerde bestuur 
in 2022.  

September        

  07-09-2023 07-09-2023 

21-09-2023 

    

Oktober        

Besluitvorming afronding verkenning 
Burgersterrein 

 05-10-2023 12-10-2023 B v. Klinken 

Looman 

Trede 1 en 2 Binnen de samenwerking EL2030 is de 
gemeente trekker van het project om te 
komen tot een invulling van het voormalig 
Burgersterrein. 

Oktober/November – Begroting        

Begroting 2024-2027  26-10-2023 09-11-2023    In de programmabegroting legt de raad de 
financiële kaders vast en wordt op hoofdlijnen 
bepaald aan welke doelen in 2024 wordt 
gewerkt. 

Tweede bestuursrapportage 2023  26-10-2023 09-11-2023    In de bestuursrapportage rapporteert het 
college de raad over afwijkingen in het 
lopende begrotingsjaar. 

November        

  16-11-2023 30-11-2023     

December        

  07-12-2023 21-12-2023     

Nog in te plannen onderwerpen        

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie   Q2-2023  Inberg 

Van Riel 

  

Nota Grondbeleid   Q2-2023  v.d. Graaf   

Aanpassen legesverordening ivm   Q2-2023 B v.d. Graaf Trede 1 en 2 De legesverordening wordt aangepast zodat 
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Onderwerpen College Forum Raad Aard Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

inwerkingtreding Omgevingswet Romeijn deze aansluit op de Omgevingswet. 

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)    Q1/2-2023 B Timmer   

Kadernotitie Algemene voorzieningen   Q2 2023 B Timmer   

Startnotitie RES 2.0   Q4 2022 of 

Q1 2023 

 Inberg  De startnotitie beschrijft het proces om te 
komen tot een RES 2.0 

Herijking RES 1.0 door vaststelling RES 
2.0 

  Q 2/3 2024  Inberg  Tot aan 2030 wordt de Regionale 
Energiestrategie enkele malen geactualiseerd. 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek    B v. Klinken Trede 1 en 2 
(Provincie trekt 
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. 

Toepassing coördinatieregeling op 
perceel Coldenhovenseweg 95 Eerbeek 

   B Inberg 

Ten Voorde 

Wettelijk Door dit besluit kunnen de 
bestemmingsplanprocedure en de 
vergunningprocedure gelijk oplopen. (planning 
afhankelijk van aanvrager) 

Overige zaken        

Voorliggende Voorzieningen (raadslid 
Wijnhoven) 

       

Installatie kinderraad en -burgemeester     Griffie  Werkgroep Vernieuwing 

Herzieningen Handhavingsbeleid      Van Hedel   

 


