
De gemeenteraad besloot....
Donderdagavond 14 oktober kwam de gemeenteraad bijeen om de 
maandelijkse besluiten te nemen. Over 5 voorstellen werd uiteindelijk 
gestemd. Een belangrijk besluit dat werd genomen is de vaststelling van 
het grondstoffenplan. Dit plan geeft aan hoe we in onze gemeente in de 
komende jaren minder afval en meer grondstoffen willen inzamelen. Aan 
dat besluit werd nog een motie toegevoegd, waarin de raad B&W oproept 
om te onderzoeken of het invoeren een Ja-stikker bij gaat dragen aan het 
terugdringen van (papier)afval. De resultaten van dit onderzoek deelt het 
college uiterlijk voor de zomervakantie volgend jaar met de gemeente-
raad.

De vergadering begon met de 
beëdiging van de heer Teunissen als 
steunfractielid voor de VVD-fractie. 
Vervolgens werd, zonder dat 
daarover gedebatteerd werd, een 
nieuw reglement van orde vastge-
steld voor de gemeenteraad. De 
raadsinformatiebrief van het college 
over Stichting Sportkompas die ook 

op de agenda stond, werd niet 
besproken. De raad gaat deze brief 
betrekken bij een bespreking over 
Stichting Sportkompas in één van 
de komende forumvergaderingen. 

Besluiten
Over vier raadsvoorstellen werd wel 
volop gediscussieerd voordat er een 

besluit werd genomen. Twee 
voorstellen hadden te maken met 
de nieuwe omgevingswet, die op 
1 juli 2022 in werking treedt. 
Uiterlijk in 2024 moet de gemeente 
een omgevingsvisie hebben. De 
raad stelde een document vast dat 
het vertrekpunt wordt voor de 
volgende fase om te komen tot een 
visie. In dit document is het 
bestaande beleid gebundeld en 
samengevoegd. Diverse fracties 
riepen het college op om in die 
volgende fase inwoners actief te 
betrekken. Ook stemde de raad in 
met enkele concrete besluiten die 
nodig zijn om in de komende 
periode toe te werken naar een 
omgevingsvisie.
Naast het besluit om ook het 

grondstoffenplan voor de periode 
2021 tot en met 2025 vast te 
stellen, stemde een meerderheid van 
de raad in met een voorstel met 
kaders (vastgelegd in een notitie) 
voor mogelijke woningbouw en een 

kleine grenscorrectie met de 
gemeente Rheden. Een amende-
ment om deze ontwikkeling pas in 
te zetten zodra er een onherroepelijk 
bestemmingsplan ligt, werd 
verworpen.
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Nieuw beleid inzameling huisafval vastgesteld
De gemeenteraad heeft donderdagavond 14 oktober het Grondstoffenplan 
2021-2025 vastgesteld. In dit plan staat uitgelegd hoe de gemeente de 
komende jaren de inzameling van het huishoudelijk afval gaat regelen. De 
belangrijkste boodschap uit het plan is dat we met z’n allen minder afval 
moeten gaan produceren. En het afval dat blijft beter gaan scheiden.

Door afval goed te scheiden kunnen 
veel afvalsoorten opnieuw worden 
gebruikt. Dat is goed voor het 
milieu en goed voor de inwoners. 
Het verwerken van restafval is 
namelijk veel duurder dan het 
hergebruiken van de gescheiden 
grondstoffen. Goed scheiden van 
afval loont!

Vermindering van restafval
In 2020 is er in de gemeente 
Brummen gemiddeld 117 kilo 
restafval per inwoner ingezameld. 
Het nieuwe plan gaat ervan uit dat 
dit kan afnemen tot 80 kilo restafval 
per inwoner in het jaar 2025. In 
2030 willen we naar 10 kilo restafval 

Samen criminaliteit aanpakken
Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelder-
land. Een week lang werd extra aandacht besteed aan ondermijnende 
criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt, 
te laten zien wat de risico’s zijn en wat je er aan kunt doen. Er zijn in de 
regio meer dan 30 integrale acties uitgevoerd, waaronder in onze ge-
meente.

Afgelopen 11 oktober heeft er weer 
een integrale controle plaatsgevon-
den. Samen met de netwerkpartners 
waaronder Politie, Waterschap en 
Wildbeheer zijn we in de avonduren 
het buitengebied in getrokken. Op 
diverse plekken in de gemeente 
waren er verkeerscontroles. Ook 
hebben we met onherkenbare 
voertuigen panden en locaties geob-
serveerd op verdachte situaties/ 
omstandigheden.

Het buitengebied van de gemeente 
Brummen is volgens onderzoek 
mogelijk een ideale omgeving voor 
ondermijningsfenomenen. Dit komt 
onder andere door de leegstand van 
agrarische gebouwen en de noodlij-

dende situatie waarin sommige 
boerenbedrijven zich bevinden. 
Vanwege de grote omvang van het 
buitengebied is het lastig om goed 
zicht te krijgen op de situaties. 
Door integrale controles willen wij 
het zicht op het buitengebied 
verbeteren.

Zie je verdachte situaties in jouw 
omgeving, herken je de signalen die 
worden beschreven of ben je 
benaderd door criminelen? Meld dit 
dan bij de politie bij de wijkagent of 
via 0900-8844. Anoniem melden 
kan bij Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 of op 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Tuintegel eruit, plant erin!
Lever een paar tuintegels in en krijg er mooie tuinplanten voor terug! Op 
zaterdag 23 oktober kunt u maximaal 3 tuintegels inleveren, hiervoor 
ontvangt u tot 4 tuinplanten terug. Kom naar de gemeentewerf aan de 
Arnhemsestraat in Leuvenheim of bij het gebouw van Werkfit aan de 
Kollergang in Eerbeek. De actie start om 10:00 uur tot 16:00 uur, maar 
op=op dus kom op tijd. U wordt ontvangen door vrijwilligers van HSV 
Veluwezoom en P.V. Ons Vermaak.

Plantsoorten
We delen de volgende vier plant-
soorten uit: Salvia, Echinacea, 
Geranium en Agastache.

Waarom deze actie?
Minder tegels in tuinen en straten 
en meer ruimte voor levend groen is 
belangrijk. Groen zorgt voor een 

natuurlijke waterafvoer, vermindert 
de kans op aandoeningen door 
hitte, zorgt voor grotere biodiversi-
teit en is goed voor kleine dieren en 
insecten. Bloemen en planten 
zorgen ook voor een gezonde 
leefomgeving voor mensen. Wel zo 
belangrijk in deze tijd!

per inwoner. Dit gebeurt niet 
zomaar, maar er zijn maatregelen 
voor nodig. Vooral wat betreft het 
makkelijker maken van afvalschei-
ding. Bijvoorbeeld door zoveel 
mogelijk herbruikbaar afval bij 
inwoners thuis op te halen.
Het is belangrijk dat inwoners het 

belang inzien van afvalscheiding. 
Daarom is er veel aandacht voor 
communicatie over nut en nood-
zaak. De maatregelen uit het plan 
worden nu verder uitgewerkt samen 
met Circulus-Berkel. U kunt het 
Grondstoffenplan inzien op 
www.brummen.nl/afval.



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 

het bouwen van een carport, Händelstraat 118, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het kappen van een amberboom, Loenenseweg 85, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het verplaatsen van de huidige oprit, Meengatstraat 
17, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het intern constructief veranderen van de woning, 
Troelstralaan 52, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitweg van de Mendelssohnstraat 
28 in Eerbeek (de bestaande uitweg naar de garage-
boxen wordt met 3 meter verbreed)

• Verlengen beslistermijn reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een werkschuur op de locatie 
Plagweg 3, Empe

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel op de locatie Poelkamp-
straat 39, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
realiseren van een nokverhoging op de locatie 
Rembrandtlaan 26, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 eiken, Soerense Zand Noord 1, Eerbeek

Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het 

plaatsen van betonnen keerwanden bij sleufsilo’s, 
Voorstondensestraat 22A, Hall

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - Beethovenstraat Eerbeek
• Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - Honingraat Eerbeek
• Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - Jan Mankesstraat Eerbeek
• Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - Rozenstraat Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Forum Bestuur en Financiën op 4 november 2021
• Forum Fysieke leefomgeving op 4 november 2021
• Forum Sociaal Domein op 4 november 2021
• Forum Technisch gedeelte op 4 november 2021

Bekendmakingen op overheid.nl
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Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. 
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Een vernieuwend sociaal idee is geld waard

Investeren in initiatieven die nieuw en vernieuwend zijn. Maar die ook aansluiten bij de lokale 
behoeften. Dat is wat de gemeente Brummen wil bereiken met de regeling ‘Innovatiesubsidie 
gemeente Brummen’. Vanaf januari 2020 ondersteunt de gemeente innovatieve ideeën in het sociale 
domein. Bijvoorbeeld een initiatief dat zorg en ondersteuning aan inwoners in onze gemeente beter en eenvoudiger 
kan maken of slimmer organiseert. De gemeenteraad heeft voor 2021 een bedrag van € 25.000,-  beschikbaar 
gesteld. De regeling eindigt 31 december van dit jaar en er is nog een bedrag van € 11.000,- beschikbaar. 

Inwoners, stichtingen en organisaties hebben vaak 
vernieuwende ideeën over hoe zij mensen die dat nodig 
hebben, kunnen ondersteunen. Om ervoor te zorgen 
dat zij deze ideeën kunnen omzetten in daden, geeft de 
gemeente subsidie. De innovatiesubsidie is een financi-
eel steuntje in de rug voor het ontwikkelen van nieuwe 
voorzieningen. Ze hebben als doel de inwoners(groe-
pen) die het nodig hebben, te ondersteunen en zorgen 
ervoor dat problemen voorkomen worden.

Wij horen graag uw goede sociale idee
Gaat uw idee uit van de behoefte van Brummense 
inwoners en kan uw vernieuwende aanpak, die in onze 
gemeente nu niet wordt toegepast, problemen voorko-
men? Dan horen wij graag uw idee. De regeling geldt 
voor het geven van subsidie voor een vernieuwend 
project binnen het sociaal domein. Het kan dan gaan om 
maatschappelijke ondersteuning, participatie of jeugd-
hulp. Let op: U kunt tot uiterlijk 31 december 2021 een 
aanvraag indienen. 

Andere voorwaarden
Het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Brummen en 
is gericht op inwoners(groepen) van deze gemeente. 
Het initiatief wordt niet uitgevoerd voordat de aanvraag 
is ontvangen en beoordeeld. Indien al eerder door de 
gemeente subsidie is verstrekt voor een vergelijkbaar 
doel of activiteit wordt er geen subsidie gegeven. Op 
onze website kunt u alle spelregels lezen die horen bij 
de regeling ‘Innovatiesubsidie sociaal domein 2021’. Via 
onze website kunt u ook via een online aanvraagformu-
lier een subsidie voor uw sociaal idee aanvragen. Er is 
een formulier voor inwoners (inwonersinitiatieven) en 
een formulier voor organisaties. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u graag een 
oriënterend gesprek? Schroom niet en neem gerust 
contact met ons op. Dit kan via het emailadres 
innovatiesubsidie@brummen.nl.

Sluiten van gevaarlijke spoorwegovergangen
In de gemeente Brummen sluiten twee spoorwegovergangen. Het gaat om de overgangen in het Westenborch-
pad en het Wilgenpad. Beide overgangen liggen in de spoorlijn Zutphen-Arnhem. Door de overgangen te sluiten, 
verdwijnen er twee mogelijk gevaarlijke spoorwegovergangen.

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) hebben samen het doel om de 180 openbaar 
toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) 
op te heffen. Deze onbeveiligde overwegen brengen 
namelijk gevaarlijke situaties met zich mee. Het doel is 
om in 2023 al deze openbaar toegankelijke NABO op 
het reizigersnet te hebben aangepakt. NABO vind je 
vooral in gebieden waar relatief weinig mensen het spoor 
over hoeven te steken. Ze komen vaak voor op onver-
harde wegen en paden. Dit type overweg is uitgerust 
met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar ze 
worden niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en 

lichtsignalen. Gebruikers moeten op NABO dus extra 
alert zijn op naderende treinen. Op onbeveiligde 
overwegen vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats. 
Jaarlijks vallen er gemiddeld twee doden. De overgang 
Wilgenpad is 15 oktober gesloten en het Westenborch-
pad op 18 oktober. Wethouder Inberg was aanwezig bij 
de sluiting: “Het is goed dat we deze overwegen sluiten. 
Hoewel ze weinig gebruikt worden zal het er toch 
veiliger van worden. Voor weggebruikers, NS medewer-
kers en passagiers een verbetering. Nog maar twee van 
dit soort overwegen te gaan, ook daar gaan we samen 
met ProRail en gebruikers snel mee aan de slag.”

Kom naar Brummense Landschapsgesprek
Bijna 5000 inwoners van Brummen hebben de Landschapsbiografie van 
Brummen in hun bezit. Wat vonden ze ervan? En hoe kan de Landschaps-
biografie een rol spelen wanneer de gemeente de komende jaren een 
omgevingsvisie gaat maken? Over deze vragen gaat het Brummense 
Landschapsgesprek 2021, dat het Landschapsnetwerk organiseert op 
16 November in de Pancratiuskerk in Brummen. U bent vanaf 19:30 uur 
welkom. De bijeenkomst begint om 20:00 uur. 

Doet u mee? Geef u dan op via de website www.landschapsnetwerkbrum-
men.nl. Daar vindt u ook een enquête waarin u uw mening kan geven 
over de landschapsbiografie en over voor de omgevingsvisie belangrijke 
ontwikkelingen. Uw mening  gebruiken we tijdens het Landschapsgesprek. 
U kunt zich ook opgeven door een mail sturen naar info@landschapsnet-
werkbrummen.nl. Begin november ontvangt u het programma. 

Kort Nieuws

Lange Termijn Agenda
Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergaderta-
fel van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda 
(LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. 
Deze is te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. 

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030
Vorige week is er een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het 
programma Eerbeek-Loenen 2030. In deze 18e editie komen diverse 
onderwerpen aan bod, waaronder de bijeenkomsten voor het project 
Logistiek Centrum Eerbeek, de stuctuurvisie voor het centrum en de 
Eerbeekse beek, het project Wegennet en de voorkeursroute en 
inrichting van het terrein van Folding Boxboard Eerbeek BV. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief kan via de website www.eerbeekloenen2030.nl.

Beleidsregels Wet Bibob
B&W hebben beleidregels vastgesteld die verband houden met de Wet 
Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur). 
De wet maakt het mogelijk bepaalde vergunningen of subsidies te 
weigeren of in te trekken als er sprake is dat deze worden gebruikt voor 
het plegen van strafbare feiten. Door het vaststellen van beleidsregels 
wil het gemeentebestuur de gemeente en gemeenschap beschermen 
tegen het ongewild steunen van criminele activiteiten. Door een 
wetswijziging op 1 augustus 2020 kan de Bibob-toets gelden voor 
meer beleidsterreinen. Reden voor B&W om hierop de beleidsregels aan 
te passen.

Militaire oefening
Van 25 oktober tot en met 5 november 2021 is er een militaire oefening 
van de Koninklijke Landmacht in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, 
Hengelo en Groenlo.
De organisatoren doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te 
voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? 
Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt 
voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Wethouder Pouwel Inberg en Regiodirecteur ProRail 
Dorothé Wennekendonk bij de spoorweg
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GemeenteThuis is een uitgave van 
de gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Donderdagavond: dé vergaderavond van de raad
Vorige week donderdag stelde de gemeenteraad unaniem een nieuw 
Reglement van Orde vast. Dit zijn werkafspraken die gelden voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad zelf. Met 
de vaststelling van dit nieuwe reglement wordt nog meer dan voorheen 
de donderdagavond dé vergaderavond van de Brummense raad. En met 
name de maandelijkse forumvergaderingen winnen aan belangrijkheid. 
“Tijdens het forum komen meer verschillende onderwerpen aan bod. 
Deze openbare vergadering biedt niet alleen ruimte voor concrete 
raadsvoorstellen, maar ook voor onderwerpen die worden toegelicht of 
waarover een eerste meningsvormend debat kan plaatsvinden,” licht 
raadsgriffier Diede Balduk toe. 

Hoe een gemeenteraad te werk 
gaat is in grote lijnen vastgelegd in 
de gemeentewet. Zo is bij wet 
bepaald hoeveel raadsleden een 
gemeente telt en welke taken en 
bevoegdheden de raad heeft. Ook 
de spelregels tussen raad als 
‘algemeen bestuur’ en het college 
als ‘dagelijks bestuur’ is in de wet 
vastgelegd. Maar aan de hand van 
een Reglement van Orde kan de 
gemeenteraad dit verder inkleuren. 
Bijvoorbeeld op welke manier 
besluiten via vergaderingen worden 
voorbereid. Maar ook op welke 
manier inwoners en organisaties de 
raad kunnen benaderen en hun 
mening over een onderwerp 
kunnen geven. 

Beheersbaar
Het nieuwe reglement dat vanaf 1 
november in gaat, is in het afgelopen 
jaar voorbereid door een werkgroep 
vanuit de raad zelf. “Raadsleden 
hadden de wens om het aantal 
vergaderingen meer te bundelen. 
Immers, raadsleden doen doorgaans 
het raadswerk naast hun reguliere 
baan. En dan is het fijn dat het aantal 
(avond)vergaderingen toch beperkt 
blijft”. Een ander argument om de 
lokale spelregels van de raad te 
vernieuwen is de wens om forumver-
gaderingen levendiger te maken. 
“Dit is gedaan door de inhoud van 
de fora te verbreden.”

Fora vernieuwd
In het nieuwe Reglement van Orde 
wordt uitgegaan van drie verschil-

lende forumvergadering. Elk forum 
kent zijn eigen soort onderwerpen. 
Tijdens het forum Fysieke Leefom-
geving komen allerlei uiteenlopende 
onderwerpen aan bod die te maken 
hebben met de buitenruimte. Denk 
aan bestemmingsplannen, verkeers-
zaken, duurzaamheid, groen en 
afval. Het forum Sociaal Domein 
bevat alle onderwerpen die te 
maken hebben met zorg, welzijn, 
participatie en inkomen. Tot slot is 
er nog het forum Bestuur en 
Financiën waar de meer bestuurlijke 
en financiële onderwerpen aan bod 
komen. Daarnaast is er nog een 
soort van inleidende sessie waarin 
een aantal technische en vaste 
onderwerpen aan bod komen, 
waaronder de mogelijkheid voor 
inwoners om in te spreken over een 
onderwerp dat niet op de agenda 
staat. Een forumavond start 
standaard om 19.30 uur. In principe 
vinden er meerdere fora tegelijker-
tijd plaats. In welke volgorde fora 
die avond plaatsvinden wordt 
vooraf kenbaar gemaakt en is 
afhankelijk van de onderwerpen.

Nieuw aan een forumvergadering is 
dat onderwerpen op verschillende 
manieren aan bod kunnen komen. 
“Grofweg zijn er drie mogelijkhe-
den”, licht Balduk toe. “Zo is het 
mogelijk om een presentatie te 
geven over een onderwerp. Dan is 
er sprake van een informatief 
agendapunt. Maar het kan ook zo 
zijn dat een onderwerp op de 
agenda staat juist om extra 

informatie in te winnen en alvast 
eerste meningen over een onder-
werp op te halen. Er is ruimte voor 
debat en meningsvorming is dan 
het doel. De derde mogelijkheid is 
het geven van advies. Bijvoorbeeld 
aan het college of de burgemeester 
over nog te nemen beslissing.“ En 
wat blijft is dat raadsvoorstellen op 
de agenda van een forum komen 
ter voorbereiding op de besluitvor-
mende vergadering van de raad, 
meestal twee weken later.
   
Inwoners betrekken
De gemeenteraad vindt het cruciaal 
dat inwoners actief worden 
betrokken bij het gemeentelijk 
bestuur. “En dus ook bij vergaderin-
gen van de gemeenteraad”. Als 
griffier zorgt Balduk er voor dat 
vroegtijdig bekend is wanneer er 
een vergadering is, hoe inwoners 
kunnen meepraten en welke 
onderwerpen en met welke doel op 
de agenda staan. ”Het Reglement 
van Orde sluit hierbij aan bij de 
landelijke verplichting, namelijk dat 
we minimaal 6 dagen voor een 
vergadering dit bekend hebben 
gemaakt. Maar als het kan doen we 
het nog eerder. Zo’n aankondiging 
plaatsen we op de landelijke 
website officiëlebekendmakingen.
nl. Maar natuurlijk ook via alle 
beschikbare gemeentelijke kanalen, 
zoals onze website, GemeenteThuis 
en sociale media.” Op brummen.nl 
zijn alle vergaderstukken te lezen. 
Ook daar kan men vergaderingen 
live volgen, of achteraf het (audio)
verslag raadplegen.” 

Afstemming
Hoewel de gemeenteraad als 
hoogste orgaan erg belangrijk is bij 
het besturen van een gemeente, 
wijst de griffier er op dat een 
inwoner voor heel veel vragen en 
problemen het best contact op kan 
nemen met de gemeente. “Mede-
werkers, wethouders en burge-
meester hebben een luisterend oor 
en proberen met inwoners een 
antwoord op een vraag te krijgen.” 
Maar als iemand er met ambtena-
ren of het college niet uit komt, dan 
kan natuurlijk ook de gemeenteraad 
benaderd worden. “Je kunt dan zelf 
de afweging maken of je een 
specifiek raadslid of raadsfractie 
benaderd, maar het is ook mogelijk 
om de gemeenteraad als orgaan te 
benaderen. En als dat aan de orde 
is, dan kom je bij de griffier terecht. 
Want als griffier zorg ik ervoor dat 

Forumvergaderingen 
op 4 november vanaf 19.30 uur
Van de Regionale Energiestrategie tot een routekaart wonen of van een 
uitnodigingskader zon en wind tot een beleidsplan voor schuldhulpverlening. 
De gemeenteraad krijgt tijdens vier verschillende forumbijeenkomsten op 
donderdag 4 november weer een groot aantal uiteenlopende en vooral ook 
belangrijke onderwerpen te bespreken. In totaal staan er ditmaal dertien 
inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de fora fysieke leefomgeving, 
sociaal domein en bestuur en financiën. De fora beginnen om 19.30 uur en 
zijn live te volgen via de lokale omroep Voorst Veluwezoom. 

Vertrouwd onderdeel bij de fora is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan 
gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet 
op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met 
de griffie. 

Gezamenlijke start
Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Naast de 
mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de 
agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over 
actuele onderwerpen. Ook de vragenronde en de lijst met ingekomen en te 
verzenden stukken komen in het forum aan bod. Deze agendapunten 
komen bij het eerste gezamenlijke deel van de forumvergaderingen aan bod. 

Dertien onderwerpen 
Tijdens de drie fora komen in totaal 13 inhoudelijke onderwerpen aan bod. 
Zes daarvan zijn te vinden op de agenda van het forum Fysieke Leefomge-
ving. Het gaat bijvoorbeeld om het bestemmingsplan Vulcanusweg dat de 
vestiging van de Aldi mogelijk maakt, de Regionale Energiestrategie en het 
beleidskader Zon en Wind. Ook een voorstal voor om de transitievisie 
Warmte vast te stellen wordt besproken, evenals de structuurvisie voor 
centrum van Eerbeek en de Eerbeekse Beek. Het zesde agendapunt bij dit 
forum is het actualiseren van een notitie over bodembeheer.

Het forum Sociaal Domein bevat 5 onderwerpen waarvan er 4 als informa-
tiedocument op de agenda staan. Het gaat daarbij om een routekaart 
wonen en beleidsplannen over schuldhulpverlening en de Wet inburgering. 
Over het vierde onderwerp, het leerlingenvervoer, wil het college graag 
ook een inhoudelijke reactie van de raadsleden ontvangen. Het vijfde 
onderwerp waarover de raad zich buigt is het raadsvoorstel voor de 
wijziging van de verzamelverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz. 
Aansluitend aan het forum Sociaal Domein begint het forum Bestuur en 
Financiën, met twee raadsvoorstellen over de wijziging van de APV en het 
controleprotocol voor de accountantscontrole.

de vraag of het standpunt bij alle 
raadsleden terecht komt.” 

In het reglement van orde is er ook 
veel aandacht voor de mogelijkheid 
om in te spreken bij forumvergade-
ringen. Maar ook via welke weg 
brieven en andere documenten aan 
de gemeenteraad worden voorge-
legd. “Belangrijk hierbij is dat de 
raad bij elke forumvergadering de 
lijst met ingekomen stukken 
behandeld. En bij de besluitvormen-
de raadsvergadering neemt de raad 
een besluit over de ingekomen en te 
verzenden post.” Een heldere 
werkwijze, maar Balduk realiseert 
zich dat sommige inbreng om een 
andere werkwijze vraag. “Het is dan 
belangrijk dat een inwoner of 
organisatie dan tijdig contact met 

mij opneemt, zodat we kunnen 
bespreken hoe de inbreng het beste 
aan de raadsleden overgebracht kan 
worden. Maar ook wat eventuele 
consequenties hiervan zijn, bijvoor-
beeld als het gaat om de bescher-
ming van privacygegevens. De raad 
vergadert immers in openbaarheid, 
maar we respecteren uiteraard wel 
ieders privacy. Vooraf daarover 
overleggen, kan achteraf onvrede 
hierover voorkomen.”

Meer weten?
Heeft u vragen over de werkwijze 
van de gemeenteraad? Bezoek dan 
de website van de gemeenteraad op 
brummen.nl. Voor concrete vragen 
is de griffier bereikbaar via mailadres 
griffie@brummen.nl of 0575-
568233. 

Raadsgriffier Diede Balduk samen met forumvoorzitter Berend Klok


