
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 12, 25 maart 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Doe de competentiescan voor raadsleden; nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden – maart 2021.

2. VluchtelingenWerk Oost Nederland – nieuwsbrief maart 2021.

3. The Economic Board – nieuwsbrief maart 2021.

4. Platform Water Vallei en Eem – nieuwsbrief maart 2021.

5. Betrek bewoners bij de RES; mailbericht van de Vereniging Eigen Huis van 18 maart 
2021.

6. Tips van NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) over hoe het lokale toerisme, de 
gastvrijheid en de leefbaarheid verbeterd kan worden door te zorgen voor meer 
camperplaatsen en -stallingen; brief en infographic van NKC van 18 maart 2021.

7. Euregio; verslag en de presentaties van de informele Euregioraadsvergadering op 
11 maart 2021

B. Raadsbrief/Memo

8. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 23 maart 2021.

De raadsinformatiebrief is 23 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

C. Besluitenlijst B&W

9. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 10 en 11-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

10. Minimumlaan naar 14 euro; aangenomen motie van de gemeenteraad van Eindhoven 
van 16 maart 2021.

11. Raden in Verzet; aangenomen motie van de gemeenteraad van Duiven van 23 maart 
2021.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken
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12. Wijziging data raadsinformatiebijeenkomsten MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland: 
10 (i.p.v. 20 mei) en 18 mei 2021. 

13. Uitnodiging om deel te nemen aan een rondgang door de wijk Oosterbeek Noord-Oost, 
buurt Talud op 8 april 2021.

De uitnodiging is 18 maart jl. via de mail naar u toegezonden, aanmelden via de 
projectmanager m.van.hout@renkum.nl

14. Reminder digitaal congres Raden in Verzet - Gemeenten in Nood op 26 maart 2021.

De reminder is 23 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

15. Uitnodiging Dag voor de Raad 2021 op 9 april 2021.

Voor meer info zie: 
Dag voor de Raad - Online | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

L. Leesmap

https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/dag-voor-de-raad-online
mailto:m.van.hout@renkum.nl

