
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 48, 1 december 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Regioagendacommissie Groene Metropoolregio; advies van de RAC GMR aan het 
algemeen bestuur, inclusief het concept-verslag.

2. Webinar Veilig Thuis - 28 november 2022.

Via https://vimeo.com/bmair/veiligthuis kunt u de opname terugkijken.

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

C. Besluitenlijst B&W

3. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
47-2022.

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

4. Verzoek tot aankoop gehuurde grond van Ewijkweg; e-mailbericht van inwoners 
gemeente Renkum van 26 november 2022.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

5. Uitnodiging voor de eerste testrit van het prototype van de Trolley 2.0 op 2 december 
2022.

De uitnodiging is 29 november jl. via de mail naar u toegezonden.
Graag aanmelden via communicatie@renkum.nl 

6. Uitnodiging van Dorpsbelang Wolfheze om het ontsteken van de lichtjes bij te wonen op 
13 december 2022 te Wolfheze.

De uitnodiging is 30 november jl. via de mail naar u toegezonden.

7. Bijeenkomst van de VNG voor raadsleden i.s.m. Actiecomité Raden in Verzet op 7 
december 2022 te Den Haag (fysiek ’s middags en digitaal in de avond).

De uitnodiging is 29 november jl. via de mail naar u toegezonden.

mailto:communicatie@renkum.nl
https://vimeo.com/bmair/veiligthuis
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M. Leesmap

8. Nieuwsbrief Veluweop1 – november 2022.

9. Wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten; brief d.d. 24 november 2022 met bijlage 
van de heer G. J. H. Meijboom.

10. Uitspraak Rechtbank Limburg over de vraag: “Is de gemeenteraad bevoegd om op het 
verzoek om vergoeding van de contributie aan de VPPG te beslissen?”; bijdrage 
toegestuurd door de VPPG (onafhankelijke vakbond door raadsleden). 

11. Nieuwsflits Stichting G1000 – november 2022.


