Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

16 april 2019
16 Apr 2019

Plussenbeleid
Toelichting: Lokaal plussenbeleid realiseren.

Klein

16 Apr 2019

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODR

Klein

Regie &
projecten

16 Apr 2019

Toelichting:
Door één van de deelnemers, de provincie Gelderland, is een
voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
van de Omgevingsdienst Rivierenland gedaan.
Herziening grondexploitaties

Klein

Regie &
projecten

16 Apr 2019

Toelichting: Er zijn drie grexen:
1. Teisterbant – separaat in de raad voor de kaders
2. BT Doejenburg – er ligt een raadsbesluit voor de berekening
van de grondprijs
3. Hooghendijck – is uitvoering van de overeenkomst.
Verzelfstandiging buitensportaccommodaties

Russchen/
Keller

Beleid

16 Apr 2019

Toelichting: de onderhandelingen over het onderhoud en de
renovatie van de buitensportaccommodaties met de Burense
Voetbalverenigingen (BVV) bevinden zich in de eindfase. In
februari/maart ronden wij het af en kan het in besluitvorming naar
de raad.
Transformatie en onderzoek tekorten Sociaal Domein
Toelichting: De transformatie binnen het Sociaal Domein is in
Buren één van de vijf strategische opgaven in 2019. We schreven
hiervoor een projectplan met de titel “Het Sociaal Domein van de
toekomst” in Buren. In dit plan staat in hoofdlijnen hoe we vorm en
inhoud willen geven aan de inhoudelijke transformatie binnen het

Beleid
Werkgroep ruimte 11 december
2018 besproken en 20 februari
2019 uitkomsten toegelicht.

Russchen

Beleid
In oktober volgt de visie op het
Sociaal Domein
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

16 Apr 2019
16 Apr 2019

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Sociaal Domein.
Herbenoeming lid rekenkamercommissie
Toelichting:
Benoeming lid commissie, werkgroep en
gemeenschappelijke regeling
Toelichting:

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

De Boer

Griffie

De Boer

Griffie
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

28 mei 2019
28 mei 2019

28 mei 2019

28 mei 2019

VVGB voor uitbreiding bedrijfspand Hoolweg 1 Maurik
Toelichting: Uitbreiding van het bedrijfspand aan de Hoolweg 1 in
Maurik (Woonland).

Klein

Bibliotheekwerk / leesstimulering
Toelichting: contract Karmac is verlengd tot 1 juni 2019.

Russchen

Benoeming nieuwe accountant
Toelichting:

De Boer

Beleid
Uit nadere onderzoeken zoals de
flora en fauna moet blijken of de
raad van april gehaald kan
worden.
Beleid
Stand van zaken: In januari 2019
start de evaluatie van het
bibliotheekwerk in relatie tot
aanpak laaggeletterdheid en
leesstimulering. Nieuw en
duurzaam beleid in mei/juni in de
raad.
Griffie
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

25 juni 2019
25 juni 2019

25 juni 2019
25 juni 2019
25 juni 2019
25 juni 2019
25 Juni 2019

Beheer- en onderhoudsplan begraafplaatsen
Toelichting: voor het financieel beheer van de begraafplaatsen
wordt een reserve aangesproken. Er is sprake van een daling van
de inkomsten waardoor het gereserveerde budget terugloopt.
Daarom worden beleidsuitgangspunten inclusief financiële
onderbouwing voorgelegd om te besluiten over het toekomstig
onderhoud van de begraafplaatsen.
Algemene plaatselijke verordening
Toelichting: actualiseren en vernieuwen van de Algemene
plaatselijke verordening.
Controleprotocol 2019
Toelichting: in combinatie met Normenkader
Jaarstukken 2018
Toelichting:
Tweemaandelijkse rapportage 2019
Toelichting:
Spuitzonebeleid
Toelichting: In onze gemeente komen veel boomgaarden voor.
Om de burgers en de bedrijven duidelijkheid te geven hoe we
omgaan met spuitzones stellen we beleid op.

Keller

Beheer
De raad wordt 19-2 eerst
bijgepraat over de stavaza en
ontwikkelingen. Hierna wordt het
plan definitief gemaakt.

De Boer

Advies

Klein

Griffie

Klein

Advies

Klein

Advies

Klein

Beleid
De concept nota wordt
voorgelegd aan afgevaardigden
van plaatselijke en regionale fruiten laanboomtelers. Vervolgens
leggen we het stuk voor aan de
werkgroep ruimte. Ten slotte
leggen we het stuk in concept
voor aan regionale fruit- en
boomtelers zoals LTO,
fruitboompact en laanboompact.
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

9 juli 2019
9 juli 2019

Kadernota 2020
Toelichting:

Klein

Advies

9 juli 2019

Erfgoedverordening
Toelichting: actualisatie van de verordening inclusief
archeologiebeleid
Startnotitie Visie op dienstverlening

Keller

Beleid

De Boer

Frontoffice

9 juli 2019

Toelichting:

D.010819/Z.009661
5

Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Derde en vierde kwartaal 2019
Woonvisie
Toelichting: actualisatie van het woonbeleid van de gemeente.
Beleid huisvesting buitenlandse arbeidskrachten
Toelichting: We willen afspraken maken over de huisvesting van
buitenlandse arbeidsmigranten (regionaal en/of lokaal). Dit is een
pilot in het kader van de omgevingswet.
Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

Toelichting: De wettelijke basis voor het hergebruik van grond en
bagger is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hierin is vastgelegd
dat de geldigheid van een bodemkwaliteitskaart maximaal vijf jaar
is. De huidige kaart is medio 2017 verlopen. De kaart is de basis
voor de nota, waardoor ook de nota niet meer zou gelden.
Het actualiseren houdt in dat gekeken wordt of er genoeg nieuwe
analyseresultaten beschikbaar zijn, en of die hetzelfde
kwaliteitsbeeld per deelgebied geven.
Vaststelling bestemmingsplan Het Binnen in Lienden
Toelichting: Al lange tijd wordt er gesproken over de bouw van
woningen in plan Het Binnen in Lienden. Het bestemmingsplan
maakt de bouw van 20 woningen in het plangebied mogelijk.
Toelichting: Actualiseren van het integraal veiligheidsbeleid
Uitbreiding Supermarkt Coop
Toelichting: Mark 20-20a in Beusichem.
Nota verbonden partijen
Toelichting:

Klein

Beleid
Verwachting: derde kwartaal

Klein

Beleid

Klein

Regie
en
projecte
n
Is verplaatst van oktober naar
december.
Update 23-08-2018:
De bodemkwaliteitskaart is een
regionaal product. Nog niet bekend
is wanneer dit wordt opgeleverd.

Klein

Beleid

Klein

Beleid

Klein

Advies
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

9 juli

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Begroting 2020
Toelichting:
Tweemaandelijkse rapportage 2019

Klein

Advies

Klein

Advies

Visie op recreatie en toerisme
Toelichting: Nog nader uit te werken.

Klein

Welstandsnota 2019
Toelichting: actualiseren van de nota in kader van de
omgevingsvisie
Kadernota 2020-2023
Toelichting:
Tweemaandelijkse rapportage 2019
Toelichting:
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijndijk 19, 19a
en 19b in Lienden
Toelichting: naar aanleiding van een mediation traject willen we
de huidige recreatieve bestemming en de al aanwezig
onzelfstandige verhuureenheden (voor permanente bewoning)
vastleggen in een nieuw bestemmingsplan.
Vaststelling bestemmingsplan Hooghendijck Beusichem
Toelichting: De ontwikkelende partij Vario Looye komt met een
gewijzigd plan. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk.
Vaststelling veegplan 2019
Toelichting: Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige
verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijk
behandeld.
Herijking Regionale programmering bedrijfsterreinen

Klein

Beleid

Klein

Advies

Klein

Advies

Klein

Beleid

Beleid
Formatie beschikbaar gesteld bij
Begrotingsraad.

Afhankelijk van het wel/niet
inbrengen van zienswijzen is 1
oktober haalbaar
Klein

Beleid

Klein

Beleid

Klein

Beleid

Toelichting: de vastgestelde RPB in 2016 wordt in 2019
geactualiseerd en moet door de gemeenteraden worden
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

12 nov. 2019
2019/2020

Onderwerp/activiteit en Toelichting

vastgesteld.
Boardletter
Toelichting: incl. voortgang aanbevelingen
Evaluatie hondenpoepbeleid
Toelichting: evaluatie beleid
Visie op verkeer en wegen
Toelichting:
In het eerste kwartaal van 2019 worden gesprekken gevoerd met
inwoners voor input voor de visie verkeer en vervoer. In het
tweede kwartaal volgt hiervan een terugkoppeling naar de
gemeenteraad.
Integraal Beleid Openbare Ruimte
Toelichting:
In 2019 brengen we in beeld hoe de inrichting en het gebruik van
de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaat en
duurzaamheidsdoelstellingen.
Om de 4 jaar stellen we het beleid voor de openbare ruimte vast.
Hierin nemen we het aspect duurzaamheid expliciet mee.

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Klein

Griffie

Keller

Beheer

Keller

Beheer

Keller

Beheer

Verordening lijkbezorgingsrechten
Toelichting: de verordening lijkbezorgingsrechten volgt na de
besluitvorming over het beheer- en onderhoudsplan
begraafplaatsen

Keller

Beheerverordening begraafplaatsen
Toelichting: aangepaste verordeningen en uitvoeringsbesluiten
worden ter besluitvorming aangeboden.

Keller

Beheer
Raadsvoorstel is afhankelijk van
besluitvorming over beheer- en
onderhoudsplan begraafplaatsen in
december 2018 of januari 2019.
Verordening volgt na vaststelling
beheer- en onderhoudsplan
begraafplaatsen.
Beheer
Raadsvoorstel is afhankelijk van
besluitvorming over beheer- en
onderhoudsplan begraafplaatsen in
december 2018 of januari 2019.
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Verordening volgt na vaststelling
beheer- en onderhoudsplan
begraafplaatsen.
Heroverweging speelruimtebeleid ‘Ruimte om te spelen 20122016’.
Toelichting:
Ons speelruimtebeleid stamt uit 2012. Daarom evalueren we het
huidige beleid en kijken we naar mogelijke aanpassingen.
Accommodaties
(Functiecirkel cluster 2)
Toelichting: We doen onderzoek naar het gebruik van de
accommodaties in het cluster met de kernen Lienden, Ingen en
Ommeren.
Dorpshuis het Klokhuis
(Functiecirkel cluster 1)
Toelichting: We leggen aan de raad een voorstel voor waarin de
herhuisvesting van huidige gebruikers van het Klokhuis geregeld
wordt. Dit voorstel kent ook een financiële component.
Het vervolg van het Programma voor de Leefomgeving, IVOR
en IBOR in het kader van Omgevingswet en Kerngericht
werken
Voorstel voor de aanpassing van de structuur van visies, beleid
en uitvoering in de fysieke leefomgeving in het kader van de
omgevingswet en Kerngericht Werken.
Verordening leerlingenvervoer
Toelichting: Actualisatie.

Keller

Beheer

Keller

Beleid

Keller

Beheer

Keller

Regie &
projecte
n

Russchen

Beleid

Duurzaamheidslening
Toelichting: Voorstel voor het instellen van een
duurzaamheidslening.
Inwoners kunnen van deze verordening gebruik maken als zij hun
woning willen verduurzamen.
Uitnodigingskader Zonnevelden

Russchen

Beleid

Russchen

Beleid

De raad wordt hierover bijgepraat in
de informatiebijeenkomst (14-5)
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Toelichting: welke voorwaarden stelt de gemeente Buren aan te
realiseren zonnevelden.
1 Okt 2019

1 Okt 2019

1 Okt 2019

1 Okt 2019

17 Dec 2019

Procesopmerkingen

Afd

In maart wordt de startnotitie
duurzaamheid in de raad
behandeld.

Visie op transformatie “Het Sociaal Domein”
Toelichting: Visie op transformatie “Het Sociaal Domein” van de
toekomst in Buren.

Russchen

Regionale Solidariteit Wmo/Jeugd
Toelichting: Gemeenten in de regio Rivierenland spraken af om
voor een aantal zorgproducten de kosten onderling te verrekenen.
Dat noemen we de solidariteitsafspraken. Na drie jaar hebben we
een evaluatie. Op basis van die evaluatie leggen we een voorstel
aan de raad voor of we nieuwe afspraken maken en zo ja, hoe die
afspraken eruit moeten zien.
Duurzaamheidsvisie
Toelichting: De gemeente Buren wil inzetten op duurzaamheid.
We willen de bewustwording van de samenleving vergroten en
samen met inwoners en bedrijven zorgen dat de gemeente Buren
een groene, gezonde gemeente is om in te wonen, werken en
recreëren.
De duurzaamheidsvisie brengt in kaart welke kant de gemeente
Buren op wil met duurzaamheid.
Informatiebeveiligingsbeleid
Toelichting: Ter informatie naar de raad. Het beleid is niet meer
actueel en moet gebaseerd worden op de nieuwe Baseline
Informatie Veiligheid Overheidsnorm.
Quick scan Nazorg RKC rapporten
Toelichting:
RKC Programmabegroting 2019-2020
Toelichting:
Rapport RKC Handhaving
Toelichting:
Integraal Veiligheidsplan

Russchen

Beleid
Volgt op het project Transformatie
Sociaal Domein dat in april 2019 in
de raad wordt behandeld.
Beleid
Regio Rivierenland zorgt voor de
voorbereiding van de
solidariteitsafspraken en
afstemming met de gemeenten.

Russchen

De Boer

Beleid

Advies

De Boer

Griffie

De Boer

Griffie

De Boer

Griffie

De Boer

Regie
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Nieuwe kaders inkoop
Toelichting:
Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2019
Toelichting: De geldende Algemene plaatselijke verordening
van de gemeente Buren, die dateert uit 2016, is op een aantal
punten geactualiseerd.
Burense visie op het kind
Toelichting: Tussentijdse evaluatie

De Boer

Project Nieuwenhuizen-Rijswijk

n.t.b.

Toelichting: vaststellen bestemmingsplan.

Procesopmerkingen

Afd

en
Project
en
Advies

De Boer

Advies
Verplaatst van oktober naar
december. 12 maart
informatiebijeenkomst met de raad.

Russchen

Beleid
Toezegging uit de voorbespreking
van 06.02.2018
Regie
en
Project
en
Afhankelijk van aanlevering en
instemming derden. We weten nog
niet of en wanneer dit aangeleverd
wordt.
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

KAN VAN DE AGENDA 2019
Lokale economische agenda
Toelichting: Samen met de ondernemers(verenigingen) willen we
in onze gemeente een lokale economische agenda bespreken

Klein

Visie wonen en zorg

Klein/
Russchen

Toelichting: Om in een gebied toch een sluitend aanbod wonen en
zorg (en welzijn) te realiseren, is een gedeelde visie nodig. De
wereld van wonen & zorg is erg in beweging. Mensen blijven zo
lang mogelijk zelfstandig wonen en voor wie dat niet (meer) kan
worden steeds nieuwe vormen van wonen met zorg ontwikkeld.
De gemeente Buren wil haar eigen rol, verantwoordelijkheden en
ambities bepalen.
Informeren over de uitkomsten van het
Woningbehoefteonderzoek
Toelichting: Onderzoek naar kwaliteit/kwantiteit. We koppelen het
lokale onderzoek aan het regionale onderzoek en we stemmen af
met de coöperaties (SWB en Kleurrijk Wonen).

Dierenwelzijnsnota

Beleid
Kan van de raadsagenda af. Het
betreft hier uitvoering en planning
van data samen met de
ondernemers. De raad wordt
hiervoor uitgenodigd via de
agendacommissie en/of het
raadsjournaal. De raad kan ook
zelf onderwerpen aandragen.
De raad hoeft hierover geen
besluit te nemen.
Beleid
Kan van de raadsagenda af. Het
wordt onderdeel van de
woonvisie.

Klein

Beleid
Kan van de raadsagenda af. Het
regionale en lokale
woningbehoefteonderzoek nemen
we mee bij het opstellen van de
woonvisie en het bouwen voor
behoefte 2019/2020.

Keller

Beleid
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Toelichting: Inspanning om deze bestuursperiode tot een
dierenwelzijnsnota te komen.

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Geen formatie beschikbaar om dit
onderwerp op te pakken.
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

NADER TE BEPALEN 2020 en 2021
1e kwartaal
2020

1e kwartaal
2020

2020
2020

Visie Kerngericht werken en inwonersparticipatie

Keller

Regie
en
projecte
n

Toelichting:
We ontwikkelen een visie op Kerngericht werken en
inwonersparticipatie waarbij we het Kernenbeleid 2010-2013
heroverwegen en de resultaten van de pilots kerngericht werken
verwerken. Dit past bij de ambities uit het coalitieakkoord en de
programmabegroting.
In 2019 gaan er ervaring opdoen waarna in 2020 de visie
vastgesteld kan worden
Visie op verkeer en wegen

Keller

Beheer

Klein

Beleid

Toelichting: een brede visie op wegen wordt ter besluitvorming
voorgelegd. Raad wordt via raadsjournaal geïnformeerd wanneer
wordt gestart met het maken van de visie.
Woningbouwprogrammering
Toelichting: uitwerking van de regionale afspraken woningbouw
op basis van de woonvisie en het woningmarktonderzoek.
Integraal Huisvestingsplan Scholen
Toelichting: het Integraal Huisvestingsplan moet worden
geactualiseerd. In samenwerking met de onderwijspartners
bereiden we dit voor.
Dit plan is volgend op de visie op het kind (2019). Planning
daarom in 2020.

Keller

Beleid
Om een goed afgewogen besluit
over het IHP te kunnen nemen,
moet de raad goed geïnformeerd
zijn. Het IHP heeft verstrekkende
financiële gevolgen. In dit proces is
voorzien in een tweetal
informatiebijeenkomsten voor de
raad.
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Bestuurlijke jaarplanning 2018
Datum
raad

Uiterlijk

2021

2020

Onderwerp/activiteit en Toelichting

Herbenoeming leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Toelichting: de commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit
medewerkers van het Gelders Genootschap en worden voor
bepaalde tijd benoemd.
Integrale visie op sociaal domein
Toelichting: Er is een beleidsplan tot en met 2020 voor
Wmo/Jeugd en Volksgezondheid. Er is nog geen beleidsplan
Participatie. Dit moet één beleidsplan worden.

Progr

Pfh

Procesopmerkingen

Afd

Klein

Beleid
Benoeming per 01.01.2021.

Russchen

Beleid
Het aanpassen van het integrale
beleidsplan is volgend op het
project(plan) en de visie van de
transformatie van het sociaal
domein.
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