
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 21 april 2022)

A. Ten behoeve van coalitieonderhandelingen

1. Voetbal in coalitieakkoorden; persbericht, advertentie en brief van de KNVB.

2. Investeren in recreatie en toerisme; mailbericht van het Toeristisch Platform Lage 
Veluwe van 19 april 2022. 

3. Wie durft? Op weg naar een duurzame toekomst; mailbericht en bundel #Gelderland 
2071: ruimte en landschap over vijftig jaar van Natuur en Milieu Federatie 
Gelderland. 

4. Wat ons verbindt: op weg naar een duurzame toekomst; brief en bundel #Gelderland 
2071: ruimte en landschap over vijftig jaar van Natuur en Milieu Federatie 
Gelderland.

5. Participatieverordening, coalitieakkoord, bijeenkomsten; mailbericht van het Instituut 
Maatschappelijke Innovatie van 14 april 2022.

Voor kennisgeving aannemen

6. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 26 april 2022.

7. Gemeentebeleid en coöperatief wonen; mail en brief van Cooplink

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

C. Besluitenlijst B&W

8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 15-2022.

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

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

9. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; verzoek om zienswijze te geven op 
begrotingswijziging 2022-01 met betrekking tot de opgave Circulaire Regio/RES.

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



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 21 april 2022)

L. Mededelingen en uitnodigingen

10. Uitnodiging netwerkbijeenkomst Veluwe op 8 juni 2022 te Arnhem.

Aanmelden kan via:
https://netwerkbijeenkomstveluwe.yellenge.nl/registration/#/tickets 
Meer info via de website:
https://netwerkbijeenkomstveluwe.yellenge.nl/program/ 

11. Fietsbeleid in gemeenten – een webinar voor nieuwe raadsleden op 10 mei 2022.

Aanmelden kan via:
https://events.zoom.us/ev/ANrerAw2hfeh7CwJNfTdeEqEN0W9VTSMpn291HqsMgi
GmQLQh%20pjpOFnuP4DtHh8xd12VCH8 

12. Uitnodiging webinar Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley op 11 en 12 
mei 2022.

M. Leesmap

13. Het laatste nieuws van groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

14. Nieuwsbrief SIR Communicatie en Participatie – april 2022.

https://events.zoom.us/ev/ANrerAw2hfeh7CwJNfTdeEqEN0W9VTSMpn291HqsMgi%09GmQLQh%20pjpOFnuP4DtHh8xd12VCH8
https://events.zoom.us/ev/ANrerAw2hfeh7CwJNfTdeEqEN0W9VTSMpn291HqsMgi%09GmQLQh%20pjpOFnuP4DtHh8xd12VCH8
https://netwerkbijeenkomstveluwe.yellenge.nl/program/
https://netwerkbijeenkomstveluwe.yellenge.nl/registration/#/tickets

