
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 44, 3 november 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Gids Hoe bouwen we sociale huur?; brief van Aedes vereniging van woningcorporaties.

2. Nieuwsbrief MGR sociaal domein centraal Gelderland – oktober 2022.

3. Geen inspreken bij raadsvergadering d.d. 2 november 2022; mailbericht van de heer 
P. Maassen van 2 november 2022.

Het bericht is 2 november jl. via de mail naar u toegezonden.

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

4. Aanpak energiearmoede; brief van het college van B&W van Renkum van 28 oktober 
2022.

De raadsbrief is 28 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 
42-2022.

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

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

6. Uitnodiging voor een informatieve raadswebinar over Veilig Thuis Gelderland Midden op 
28 november 2022.

7. Uitnodiging van MGR sociaal domein centraal Gelderland voor de raadsinformatie-
bijeenkomst met het onderwerp ‘De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal 
domein’ op 28 november 2022 te Rozendaal.

Voor meer info zie de aanmeldlink https://tinyurl.com/ytrrfbxe   

8. Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst Luchtruimherziening op 17 november 2022 te
Apeldoorn.

Aanmelden kan tot 14 november 2022 via: 
https://bijeenkomstluchtruimherziening.gelderland-events.nl/ 

https://bijeenkomstluchtruimherziening.gelderland-events.nl/
https://tinyurl.com/ytrrfbxe
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9. Save the date – jaarlijkse gezamenlijke platformdag Platform Water Vallei en Eem – 
7 september 2023 nadere info volgt tzt.

M. Leesmap

10. Nieuwsbrief De Politieke School – grip op het raadswerk.

11. De Gelderland Academie podcast.


