
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 4, 26 januari 2023)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Verzoek tot agenderen Initiatiefvoorstel Van den Bosch en Van der Molen Vervallen 
verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilands-
raadsleden; brief van 20 december 2022 van de gemeenteraad van Zwijndrecht en 
gericht aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. 

2. Dankbrief van het bestuur van VvE Koningsberg I & II u namens haar bewoners 
n.a.v. de behandeling van het verzoek om vermindering van het opgelegde legesbedrag 
voor renovatie van de appartementen van de Koningsberg I & II te Doorwerth. 

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

3. Geactualiseerde begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem, brief van het college van 
           B&W van 24 januari 2023, zaaknummer 166752.

De raadsbrief is 24 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

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

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

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

5. Ontwerpbestemmingsplan Oudkerkeland-Achterdorpsstraat 5, 2023; zienswijze van 
inwoner van 22 januari 2023, zaaknummer 171206.

6. Ontwerpbestemmingsplan/ontwerpbeeldkwaliteitplan Stationsweg 4, Oosterbeek; 
zienswijze van inwoners van 23 januari 2023, zaaknummer 171252.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Reminder uitnodiging werkbezoek aan Gelders Archief op 13 februari 2023.

De reminder is 23 januari jl. via de mail naar u toegezonden.
Graag aanmelden bij het secretariaat van het Gelders Archief 
m.scheepers@geldersarchief.nl 

8. Reminder uitnodiging bezoek aan EGS’20 op 28 januari 2023 te  Escharen.

De reminder is 23 januari jl. via de mail naar u toegezonden.
Graag aanmelden via j.verhoeks@renkum.nl 
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9. Save the date – debattraining Gelderland Academie – 20 maart 2023.    

M. Leesmap

10. Het laatste nieuws van de Groene Metropoolregio, januari 2023.


