
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 42, 20 oktober 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Adviesraad Sociaal Domein – nieuwsbrief najaar 2022.

2. Wat betekenen bodem en ondergrond voor uw portefeuille? – informatiebrochure van 
het Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond (WEB).

3. Hoge energiekosten; ledenbrief van de VNG (22/053) van 13 oktober 2022.

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

4. Verlenging openstelling AZC; brief van het college van B&W van Renkum van 
17 oktober 2022.

De raadsbrief is 18 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
41-2022.

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

6. Vogelopvang stopt met opvang van vogels uit de gemeente Renkum per 1 december 
2022; mailbericht van de Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland van 
17 oktober 2022.

Van gemeentewege heeft de Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland 
een reactie ontvangen dat er in afwachting van het op te stellen dierenwelzijns-
beleid nog geen beslissingen worden genomen.
Een afschrift van de antwoord-brief wordt ter kennisname aan de raad gezonden.

  
I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

7. Ontwerp-bestemmingsplan Dorpsstraat 147, 2022 (Hoveniershof); zienswijze van Vijf 
Dorpen in ’t Groen van 16 oktober 2022, zaaknummer 165731.

8. Concept-bestemmingsplan Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022; zienswijze is (op dit 
moment) 1396 keer toegezonden aan de griffie en wordt meegenomen in de 
bestemmingsplanprocedure.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen
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L. Mededelingen en uitnodigingen

9. Uitnodiging vervolg-congres Blik vooruit, Groene Metropoolregio 2120 op 24 november 
2022 te Zevenaar.

Voor aanmelding en meer info zie:
https://www.aanmelder.nl/gmr-blikvooruit

10. Uitnodiging regionale raadsbijeenkomst over de nieuwe wet WGR en toelichting 
Kaderbrieven voor 2024 door GR-en op 12 december 2022 in het stadhuis van 
Nijmegen.

Aanmelden kan via griffie@nijmegen.nl 

M. Leesmap

11. Laatste nieuws van de Groene Metropoolregio – oktober 2022.

12. De Gelderland Academie Podcast – regionale samenwerking in de Achterhoek.

13. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – oktober-2 2022.

14. SIR communicatie & participatie – nieuwsflits oktober 2022.
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