
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 14 april 2022)

A. Ten behoeve van coalitieonderhandelingen

1. Felicitatie en tips voor het coalitieakkoord van A&O fonds Gemeenten van 7 april 2022.

2. PlattelandsPamflet van de Stichting Stimuland (leidraad voor nieuwe gemeenteraden op 
het platteland).

3. Informatie m.b.t. het door de gemeente Renkum gesteunde project GraanGeluk en 
vraag om steun richting de Provincie Gelderland om identiteit en cultuurhistorie levendig 
te houden; open brief van 12 april 2022 van de heer M. van Silfhout, initiatiefnemer van 
GraanGeluk.

4. Sociaal Werk Werkt! – mailbericht van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en 
CNV Zorg & Welzijn.

5. Aanbevelingen onderwerpen collegeprogramma; brief van 11 april 2022 van Bouwend 
Nederland Regio Oost.

6. Benoem nadeelcompensatie in het Raads- of Coalitieakkoord; brief van 11 april 2022 
van ONL voor Ondernemers.

Voor kennisgeving aannemen

7. Felicitatie en ontdek wat groen kan doen!; mailbericht van de Koninklijke Vereniging van 
Hoveniers en Groenvoorzieners.

8. Woningbouw project zon op het zuiden – sneller meer woningen; voorstel betreffende 
nieuwbouw van de heer B. Anholts. 

9. Woonadviescommissie Renkum (WAC); dankbrief en jaarverslag 2021.

10. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bericht m.b.t. lancering startpagina voor 
raadsleden, commissieleden en collegeleden.

Zie https://www.groenemetropoolregio.nl/startpagina 
 
B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

C. Besluitenlijst B&W

11. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 14-2022.

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 afhandeling in handen stellen burgemeester/college

12. Wooninitiatief Het Groene Spoor Oosterbeek; standpunt van de Vereniging Vrienden 
van Park Hartenstein e.o. van 6 april 2022, zaaknummer 155037. 

https://www.groenemetropoolregio.nl/startpagina
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13. Laat de culturele en creatieve sector niet alsnog omvallen – oproep aan de Nederlandse 
gemeenten van de Taskforce culturele en creatieve sector van de Vereniging Kunsten 
'92.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

14. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; regionale agenda 2023-2025 inclusief 
ontwerpbegroting.

Ter voorbereiding van een raadsvoorstel worden de stukken in handen gesteld 
van het college van B&W.

L. Mededelingen en uitnodigingen

15. Lunchwebinar Participatiestrategie – Hoe doe je het in 2022? Op 19 april 2022.

Meer info en inschrijven kan via:
https://form.typeform.com/to/Y02tKjuq?typeform-source=www.tertium.nl 

16. Bijeenkomst De rol van de raad op 21 april 2022 te Westervoort.

De uitnodiging is 11 april jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/20220421-rolraad-gldmid/ 

17. Uitnodiging voor de raadsinformatieavonden van de MGR op 9 (digitale bijeenkomst) en 
12 mei 2022 (fysieke bijeenkomst).

Meer lezen over het programma en aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 
maandag 9 mei 2022? Zie
https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/2194702.aspx?t=Aanmelden-
online-raadsinformatiebijeenkomst-9-mei-2022 
Meer lezen over het programma en aanmelden voor de fysieke bijeenkomst op 
donderdag 12 mei 2022? Zie
 https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/2194706.aspx?t=Aanmelden-
fysieke-raadsinformatiebijeenkomst-donderdag-12-mei-2022 

18. Felicitatiebrief en uitnodiging voor de opening van ’s werelds grootste solar carport op 
3 mei 2022 te Biddinghuizen.

Aanmelden kan via:
https://www.solarfields.nl/aanmelden-solar-carport-biddinghuizen/ 

19. Uitnodiging Natuur en Milieu Federatie Gelderland voor de themabijeenkomst in het 
Smaakpark (praat mee: voedsel en biodiversiteit) op 20 april 2022 te Ede.

Aanmelden kan via:
https://spits-online.nu/platform/gQH3gPauOF64cVV2wxPK 

M. Leesmap

20. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – april 2022.
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21. Staatsontvoeringen in Nederland; mailbericht van mw. Mr. Dr. H.W.R. Nakad-Weststrate 

van 8 april 2022.

22. Nieuwsbrief Veluwe op 1 – april 2022.

23. Nieuwsbrief Gelderland Academie – april 2022.


