
LTA presidium Mei 2020 

 1 

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 

B = Besluitvormend, I = Informerend, O = Opiniërend  

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

Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Juni: Planning en Controlcyclus        

Jaarstukken 2019 04-06-2020 18-06-2020 B alle v. Burgsteden 

Zweers 

Informeren en via 
forum consulteren 

In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af over het voorgaande 
jaar. 

Risico-inventarisatie 2020 04-06-2020 18-06-2020 B 4 v. Burgsteden 

Emmens 

Geen Dit betreft een actualisatie van de 
financiële risico-inventarisatie. De 
uitkomst hiervan geeft aan wat de 
benodigde weerstandscapaciteit is. 

Eerste bestuursrapportage 2020 (burap) 04-06-2020 18-06-2020 B Alle v. Burgsteden 

Hetterscheit 

Informeren en via 
forum consulteren 

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

Perspectiefnota 2021-2024 04-06-2020 18-06-2020 B Alle v. Burgsteden 

Verschuren 

Informeren en via 
forum consulteren 

In de perspectiefnota geeft de raad het 
college uitgangspunten mee op basis 
waarvan het college de concept-
begroting opstelt. 

Juni: regulier        

Begroting OVIJ 

Begroting Stedendriehoek 

Begroting Basismobiliteit 

Begroting VNOG 

11-06-2020 25-06-2020 B alle College Informeren De deelnemende gemeenten van de 
Gemeenschappelijke Regelingen worden 
in de gelegenheid gesteld zienswijzen te 
geven op de begrotingen voor 2021. 

Budgetaanvraag landschapsbiografie 11-06-2020 25-06-2020 B 3 Inberg 

Bosman 

Betreft initiatief 
Landschaps-
netwerk 

Het college stelt voor € 8.000 uit de 
reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen 
beschikbaar te stellen voor het opstellen 
van een landschapsbiografie door het 
landschapsnetwerk. 

Regiovisie en uitvoeringsagenda Samen 11-06-2020 25-06-2020 B 3 Timmer Consulteren/inform De regiovisie beschrijft hoe we 
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Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

tegen huiselijk geweld 2020 t/m 2023 Luttenberg eren: Overlegd met 
diverse 
organisaties, 
partijen, ervarings-
deskundigen en 
maatschappelijke 
adviesraden.  

samenwerken bij de aanpak van huiselijk 
geweld. Dit doen de regiogemeenten 
door het formuleren van ambities, doelen 
en regionale en lokale acties. De huidige 
regiovisie loopt t/m 2019, vandaar deze 
actualisatie. 

Verordening toekomstbestendig wonen 11-06-2020 25-06-2020 B 2 Van Ooijen 

Hornkamp 

Informeren en via 
forum consulteren 

Dit betreft een nieuwe verordening in de 
plaats van de huidige blijverslening en 
duurzaamheidslening, waarbij de 
provincie de helft van de lening bekostigt.  

September        

(paraplu)bestemmingsplan Archeologie 03-09-2020 17-09-2020 B 2 Inberg 

Weghaus 

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. 
Overleg met insprekers en regio-
archeoloog loopt nog. 

Reparatie bestemmingsplan  Eerbeek 03-09-2020 17-09-2020 B 2 Inberg 

Weghaus 

Informeren, betreft 
reparatie in 
opdracht van Raad 
van State. 

De Raad van State heeft de gemeente 
opgedragen het bestemmingsplan 
Eerbeek op een aantal punten te 
repareren. Dit voorstel voorziet hier in 
(m.u.v. de locaties waarvoor een 
provinciaal inpassingsplan wordt 
opgesteld). 

Beleidskader grondgebonden Zonne-
energie 

03-09-2020 17-09-2020 B 2  Consulteren Om te komen tot een afwegings- en 
uitnodigingskader is een beleidskader 
grondgebonden Zonne-energie 
opgesteld. 

Oktober, regulier        

Keuzes raad m.b.t. Omgevingswet 01-10-2020 15-10-2020 B 2 Timmer 

Jansen 

Informeren De raad wordt gevraagd om een aantal 
keuzes te maken over de gewenste 
inrichting en uitvoering van de 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Brummen/CVDR338826.html
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Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

Omgevingswet in onze gemeente, 
inclusief de transitieperiode (2022-2029). 

Oktober, Planning en Controlcyclus        

Tweede Bestuursrapportage (burap) 08-10-2020 31-10-2019 B Alle v. Burgsteden 

Hetterscheit 

Informeren en via 
forum consulteren 

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

Begroting 2021-2024 08-10-2020 31-10-2019 B Alle v.Burgsteden 

Verschuren 

Informeren en via 
forum consulteren 

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

November        

Belastingverordeningen 05-11-2020 19-11-2020 B 4 v. Burgsteden 

Jedema 

  

December        

 03-12-2020 17-12-2020      

Nog in te plannen        

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

 Najaar 2020 B 2 Inberg 

Nooteboom 

Wettelijk Dit bestemmingsplan maakt sloop en 
nieuwbouw door Veluwonen mogelijk. 

Vaststellen grondstoffenplan   B 2 Van Ooijen 

Beijer 

In samenwerking 
met Circulus Berkel 

Dit plan vervangt het huidige 
Afvalbeleidsplan. 

Integrale kadernota sociaal domein   B 3 College 

Terlingen 

 In de begroting 2019 is een integrale 
kadernota aangekondigd. 

Warmtetransitie-visiekaart   B 2 Van Ooijen Vooraf te bepalen De gemeente stelt voor 2022 een 
warmtetransitie-visiekaart op. Vooraf 
wordt bepaald hoe inwoners, wijk- en 
dorpsraden, industrie, andere 
betrokkenen en de gemeenteraad bij de 
totstandkoming worden betrokken. 

 

Verzoek College aan presidium om        
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Onderwerpen Forum Raad Aard Prog. Betrokken 
Participatie 

(extern) 
Toelichting 

raadsbijeenkomsten in te plannen: 

Prestatieafspraken. In samenwerking met 
Veluwonen. Bij voorkeur in juni. 

 Nog in te 
plannen 

O 2 Timmer 

Peters 

 College 19 mei: deze kan niet 
plaatsvinden in juni. 

 

Verzoek presidium om z.s.m. in te 
plannen 

       

Integrale kadernota sociaal domein       Z.s.m. avond over inplannen 

Evaluatie Participatiewijzer   O 1 Timmer 

Schulp 

Wijk- en 
dorpsraden zijn 
geconsulteerd 

De concept-evaluatie met inbreng vanuit 
samenleving en ambtelijke organisatie is 
opiniërend aangeboden, opdat de raad 
de werkgroep vernieuwing zienswijzen 
kan meegeven. 

Is in april vanwege corona vervallen. 
Opnieuw inplannen 

Wensen en bedenkingen concept RES 

(collegebehandeling op 17 maart) 

  B 2 Van Ooijen 

Verspui 

Via lokale ateliers De Regionale stuurgroep heeft een 
concept-RES opgesteld. Het college stelt 
de raad in de gelegenheid om wensen en 
bedenkingen te uiten op dit concept. 

In verband met Corona verschoven tot 
nader order 

Rekenkameronderzoek Dagbesteding   I  Rekenkamer-
commissie / 
griffie 

 In verband met Corona vervallen. 
Opnieuw inplannen 

 


