
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 19 januari 2023)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Adviesraad Sociaal Domein; verslag van de vergadering van 15 november 2022.

B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

2. Huisvestingsverordening 2024, brief van het college van B&W van 19 december 2022, 
zaaknummer 96754.

De raadsbrief is 17 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

3. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W Renkum – week 2-2023.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afhandeling in handen stellen burgemeester/college

4. Woo-verzoek m.b.t. parkflat De Valkenbucht; verzoek van Geurink & Partners Advocaten
van 13 januari 2023 namens een aantal geïnteresseerden.

Het Woo-verzoek is 16 januari 2023 ter afhandeling doorverwezen naar het college 
van B&W van Renkum. 

5. Plataan Eekhoornstraat Doorwerth; mailbericht van belanghebbende mede namens 
inwoners van 12 januari 2023. 

Betreft een collegebevoegdheid.

6. Participatieproces t.a.v. de plannen aan De Valkenburcht; brief van inwoner, ontvangen 
16 januari 2023.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Uitnodiging met programma Regiocongres Groene Metropoolregio 10 februari 2023

In de uitnodiging in GO staat informatie over het programma en de inhoud van de 
sessies. Aanmelden kan via:
https://www.aanmelder.nl/regiocongres2023/aanmelden 

https://www.aanmelder.nl/regiocongres2023/aanmelden
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8.         Reminder uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst MGR sociaal domein Centraal 
Gelderland op 31 januari 2023, gemeentehuis Rozendaal  (over het schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten in onze regio en welke rol het Regionaal Bureau Leerlingzaken 
(RBL Midden-Gelre) hierbij heeft).

Aanmelden kan via: 
https://www.rblmidden-gelre.nl/shortcuts/PageByID.aspx?sectionID=243418 

M. Leesmap

9. Nieuwsbrief De Politieke School – januari 2023.

10. Nieuwsbrief Leerwerkloket Regio Foodvalley - januari 2023.

https://www.rblmidden-gelre.nl/shortcuts/PageByID.aspx?sectionID=243418

