
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 15 april 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Gevolgen Duitse inschaling Nederland tot hoogincidentiegebied; mailbericht van Euregio 
Rhein Waal van 7 april 2021.

2. Nieuwsbrief Klimaat Vallei en Veluwe – april 2021.

3. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – april 2021.

4. Behouden groen bij evt. aanleg pumptrack, afschrift van de antwoord-brief d.d. 14 april 
2021 van het college van B&W van Renkum en gericht aan mw. M. Derksen, 
zaaknummer 136440.

Afdoening van brief H5 van week 13-2021.

B. Raadsbrief/Memo

5. Herinrichting Hogenkampseweg Renkum; brief van het college van B&W van Renkum 
van 30 maart 2021.

De raadsbrief is 12 april jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

6. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 13 april 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsbrief is 13 april jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

7. Motie herijking subsidies; brief van het college van B&W van Renkum van 13 april 2021, 
zaaknummer 97281.

De raadsbrief is 14 april jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C. Besluitenlijst B&W

8. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 12 en 13 - 2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

9. Ondersteuning borstonderzoek, aangenomen motie van de raad van de gemeente 
Dinkelland, zaaknummer 136577.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in commissie en raad
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K. Gemeenschappelijke regelingen

10. Gelders Archief; ontwerp-begroting 2022 incl. programmaplan, zaaknummer 137239.

Behandeling is gemandateerd aan college van B&W.

11. Gelders Archief; jaarverantwoording 2020, zaaknummer 137234.

Behandeling is gemandateerd aan college van B&W.

12. De Connectie; Jaarstukken 2020.

De jaarstukken zijn 14 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
Voorgesteld wordt de jaarstukken te betrekken bij de behandeling van de 
begroting 2022 en de eerste bestuursrapportage van de Connectie.

L. Mededelingen en overige ingekomen stukken

13. Reminder online startevenement Groene Metropoolregio op 16 april 2021.

De reminder is 13 april jl. via de mail naar u toegezonden.

14. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de webinar Cybersecurity en digitale 
weerbaarheid op 19 mei 2021.

15. Uitnodiging voor de webinar over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-
Foodvalley op 21 april 2021.

M. Leesmap


