
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6, 11 februari 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen; manifest namens de eerste 
ondertekenaars (LSA bewoners, Duurzame Gronden, Omzien naar elkaar, Landelijke 
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen,Tiny House Nederland, Democratie 
van het zand, Droomwonen Brabant, Erfdelen, Ecodorpen Netwerk, Nederland Zorgt 
voor Elkaar, KilimanjaroWonen, Landelijke Woonboten Organisatie, Greenwish, Instituut 
voor Maatschappelijke Innovatie en de vele burgerinitiatieven die via deze organisaties 
zijn verenigd).

Het is aan de partijen zelf om e.e.a. op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

2. De digitale leeromgeving: de plek om bij te blijven als raadslid; nieuwsbrief van 
Leeromgeving voor Raadsleden (initiatief van het ministerie van BIZA en 
Koninkrijksrelaties, de NVvR, de VNG en de VvG).

3. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – februari 2021.

B. Raadsbrief/Memo

4. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 9 februari 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 9 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

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 afdoening in handen stellen burgemeester/college

5. Begroting 2021; brief van GS van Gelderland van 10 februari 2021. 

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

6. Online inwonersbijeenkomsten Omgevingsvisie:
15 februari 2021 (Renkum/Heelsum)
17  februari 2021 (Wolfheze)
23 februari 2021 (Hevadorp/Doorwerth)
24 februari 2021 (Oosterbeek).

Informatie is 5 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

7. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de webinar Invloed met impact op 
8 maart 2021.
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8. Uitnodiging derde informatiebijeenkomst over de Hogenkampseweg te Renkum op 
23 februari 2021.

De uitnodiging/informatie is 9 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

L. Leesmap


