
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 14, 7 april 2022)

A. Ten behoeve van coalitieonderhandelingen

1. Tienpuntenplan ‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’ van MantelzorgNL 
(als inspiratiebron voor de nieuwe raadsleden en het nieuw te vormen college).

2. Veluwe-op-1; position paper en brief t.b.v. informateur.

Via de hieronder gevoegde link ziet u het filmpje ‘Stem de Veluwe’ waarin o.a. 
Commissaris van de Koning John Berends en SGP Kamerlid Chris Stoffer 
vertellen waarom het zó belangrijk is om de Veluwe op te nemen in het coalitie 
akkoord.
https://www.youtube.com/watch?v=D0lHfMCJEfo 

3. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; stand van zaken, factsheet en felicitatie van 
het DB van de GMR Arnhem-Nijmegen.

4. Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen – manifest en felicitatiebrief van 
Ruimte voor Collectief Wonen.

5. ALS protocol ter verbetering uitvoering Wmo van ALS patients connected, zaaknummer 
154836.

6. Input voor de coalitieonderhandelingen – voorstel tekst over het belang van een 
gezonde leefstijl, preventie en leefomgeving en factsheet van JOGG gezonde jeugd 
gezonde toekomst.

Voor kennisgeving aannemen

7. Vergroot de fietsveiligheid - resultaten van een landelijke briefondertekeningsactie vanuit 
de Fietsersbond.

8. Tweede Notitie over de burgerparticipatie op het pop-up plein te Doorwerth van 16 maart
 2022.

9. Felicitatiebrief van VNO NCW Midden en ondernemersorganisaties Gelderland van 
31 maart 2022.

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

10. Ambulantiseringsplan Beschermd wonen 2022; brief van het college van B&W van 
Renkum van 29 maart 2022, zaaknummer 150721.

De raadsinformatiebrief is 5 april jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

11. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 13-2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=D0lHfMCJEfo
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G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 

het college

H. Ter afhandeling in handen stellen burgemeester/college

12. Plan Groene Spoor; visie van Vijf Dorpen in ’t Groen van 1 april 2022. 

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

13. Gelders Archief; jaarverantwoording 2021, zaaknummer 154843

Behandeling is gemandateerd aan college van B&W.

14. Gelders Archief; Ontwerpbegroting 2023 inclusief programmaplan, zaaknummer 154738.

Behandeling is gemandateerd aan college van B&W.

L. Mededelingen en uitnodigingen

15. Meer controle op gebruik algoritmen in uw gemeente/presentatie rapport Data Lokaal 
2022; online bijeenkomst op 11 mei 2022.

Aanmelden kan via:
inhoud@datavakbond.nl

16. Dorpsplatform Oosterbeek – overzicht openbare vergadering 2022.
 
17. NIEUWE RAAD - NIEUWE UITNODIGING

Uitnodiging om deel te nemen aan het NK raadsleden (side-event van de Wielerronde 
Veenendaal-Veenendaal) op 20 mei 2022 te Veenendaal.

Voor meer info zie:
https://sportserviceveenendaal.nl/nk-raadsleden/
Aanmelden kan tot 13 mei 2022 via:
https://inschrijven.nl/form/2022052050816-nl

18. Masterclasses natuurinclusieve energietransitie op 26 april en 3 mei 2022, 
georganiseerd door Natuur en Milieu Federatie Gelderland.

Meer informatie en aanmelden kan via:
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/doe-mee-met-onze-masterclass-
natuurinclusieve-energietransitie/     

19. Uitnodiging voor de bijeenkomst Waardevol wonen – Ruimte voor collectieve 
wooninitiatieven op 22 april 2022 te Dieren.

Aanmelden kan via:
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nlNL/evAllScenarios/
BijeenkomstWaardevolWonen.aspx/Gegevens 

20. Vooraankondiging drietal raadsinformatiebijeenkomsten VGGM:
9 mei (locatie kazerne Arnhem), 17 mei (locatie nog te bepalen) en 7 juni 2022 (locatie 
nog te bepalen). Aanvang van de bijeenkomsten is 18.30 uur.
Meer info volgt.

https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nlNL/evAllScenarios/%0B%09BijeenkomstWaardevolWonen.aspx/Gegevens
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nlNL/evAllScenarios/%0B%09BijeenkomstWaardevolWonen.aspx/Gegevens
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/doe-mee-met-onze-masterclass-%09natuurinclusieve-energietransitie/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/doe-mee-met-onze-masterclass-%09natuurinclusieve-energietransitie/
https://inschrijven.nl/form/2022052050816-nl
https://sportserviceveenendaal.nl/nk-raadsleden/
mailto:inhoud@datavakbond.nl
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M. Leesmap

21. Website Rioolenraad.nl helpt raadsleden bij keuzes rondom watertaken; mailbericht van 
Stichting RIONED van 5 april 2022.

22. SIR communicatie en participatie – nieuwsflits april 2022.


