
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 13, 31 maart 2022)

A. ten behoeve van coalitieonderhandelingen

1. Een gemeente waar iedereen mee kan doen (ikv laaggeletterdheid); brief van de 
Stichting Lezen en Schrijven van  25 maart 2022. 

2. De speerpunten van de Bibliotheek Veluwezoom voor het nieuwe college in Renkum!

3. Verkiezingsmanifest Bureau Wijland – met thema's als inclusieve duurzaamheid en de 
kracht van diversiteit.

4. Een sterke lokale publieke media-instelling, onmisbaar voor het functioneren van de 
lokale democratie; brief van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) van 
24 maart 2022.

5. Erfgoedpamflet; aanbevelingen van de gezamenlijke erfgoedorganisaties t.b.v. de 
onderhandelingen over het coalitieakkoord.

6. Felicitatie en pamflet met speerpunten van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen 
Gelderland (DKK) t.b.v. de coalitieonderhandelingen.

7. Word Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel in het coalitieakkoord; brief van het 
bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland, maart 2022.

8. Felicitatie en adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb in de gemeente; 
brief met bijlage van Per Saldo. 

9. Handreiking van Liander N.V. t.b.v. coalitieakkoord gemeente Renkum: energie heeft 
ruimte nodig.

10. De toerisme paragraaf – brief  van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, ondersteund 
door diverse organisaties.

11. Belang van laadinfrastructuur op gemeentelijk niveau; handvatten en 
aanknopingspunten van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

12. Inspiratie voor 'Beweging in je coalitieakkoord'- felicitatie en inspiratieblad van het 
Kenniscentrum Sport & Bewegen.

13. Aandacht voor het spelende kind – suggesties voor het nieuwe coalitieakkoord; brief van 
Jantje Beton van 17 maart 2022, zaaknummer 154240.

14. Cultuur in de college-akkoorden; mailbericht van 23 maart 2022 en handreiking van 
Kunsten ’92 en Federatie Creatieve Industrie, zaaknummer 154275.

15. Samenwerking om werk toegankelijk te maken voor iedereen; brief van 21 maart 2022 
en handreiking van de Alliantie Samen Werken Voor Werk, zaaknummer 154247.

Voor kennisgeving aannemen

16. Felicitatie-/informatiebrief van de Raad voor het Openbaar Bestuur van 30 maart 2022.

17. Felicitatie-/informatiebrief van CNV van 22 maart 2022, zaaknummer 154268. 
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B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

18. Oorlog in Oekraïne en de gevolgen d.d. 28 maart 2022 – locaties gemeentelijke opvang 
vluchtelingen; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap d.d. van 28 maart 2022, 
zaaknummer 153684.

De raadsinformatiebrief is 28 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

19. Visie en uitvoeringsplan centrum Renkum; brief van het college van B&W van Renkum 
van 24 maart 2022, zaaknummer 85094.

De brief is 24 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

20. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 12-2022.

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 afdoening 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

21. Regionale raadsbijeenkomst Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen op 7 april 2022 
te Arnhem.

De uitnodiging is 29 maart jl. via de mail naar u toegezonden.
U kunt zich aanmelden via https://forms.gle/X4aPHNi1kZ6eheyr5 
Naast de fysieke bijeenkomst is er ook de mogelijkheid om via de livestream aan 
te sluiten (zie hiervoor de link in de vandaag naar u toegezonden mail).

22. Uitnodiging voor de opening van dorpshuis Ons Middelpunt op 8 april 2022 te 
Doorwerth.

De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden.

M. Leesmap

23. Nieuwsbrief Segment – 18 trainingen voor raadsleden.

24. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – maart 2-2022.

https://forms.gle/X4aPHNi1kZ6eheyr5

