
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 37, 15 september 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (RAD) – jaarverslag 
2021.

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

C. Besluitenlijst B&W

2. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
36-2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

3. Uitnodiging om in gesprek te gaan over suïcidepreventie in de gemeente en te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om activiteiten te starten waar inwoners behoefte 
aan hebben; brief van de Stichting Suïcide Preventie Centrum.

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

4. Uitnodiging Grand Tour Belevingsgebied Veluwezoom op 21 september 2022, 
vertreklocatie Rheden.

De uitnodiging is 12 september jl. via de mail naar u toegezonden.

5. Uitnodiging voor de intrededienst van ds. Martine Nijveld op 9 oktober 2022 te 
Oosterbeek.

De uitnodiging is 12 september jl. via de mail naar u toegezonden.

6. Uitnodiging van Team Klimaatadaptie Provincie Gelderland voor het Festival Grondfest 
(festival voor en over de democratie) op 30 september en 1 oktober 2022 te Nijmegen.

Meer info en programma in te zien via: 
https://www.eventbrite.nl/cc/grondfest-1045869 

7. Uitnodiging voor het online symposium Eigen Kracht Centrale '20 jaar bruggen bouwen' 
op 6 oktober 2022.

8. Reminder Kom ook naar de Dag voor lokale partijen op 1 oktober 2022 te Arnhem.

https://www.eventbrite.nl/cc/grondfest-1045869
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9. Reminder Dag van Gelderland – 16 september 2022 te Nijkerk.

10. Reminder raadsbijeenkomst bij ACV op 10 oktober 2022 te Ede.

Deelname graag doorgeven aan majelle.boogaard@acv-groep.nl 

M. Leesmap

11. Het laatste nieuws van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – september 2022.

12. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – september 2022.

13. SIR communicatie & participatie – nieuwsbrief september 2022.
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