
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 18, 4 mei 2022)
 
A. Ten behoeve van coalitieonderhandelingen

1. Verankering jongerenparticipatie en felicitatie; brief van Defence for Children van 10 april
2022.

2. Jeugdparticipatie in gemeentebeleid; brief van Kinderrechten Collectief van 15 april 
2022.

Voor kennisgeving aannemen

3. Publicatie en felicitatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De publicatie ‘Adviezen in beeld’ kunt u inzien via:
https://www.rli.nl/archief/adviezen-in-beeld/cover/ 

4. Nieuwe bestuurder Vivare; bericht van de Raad van Commissarissen van Vivare van 
2 mei 2022.

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

5. Gemeentenieuws onder nieuw contract met BDU; raadsinformatiebrief van 
burgemeester Schaap van 26 april 2022.

De raadsbrief is 2 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

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

6. Gevaarlijke situatie door grote boom op de Waterweg te Renkum; brief van 
belanghebbende van 25 april 2022, zaaknummer 156015.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

7. VGGM - conceptbegroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2021,
zaaknummer 156146.

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

https://www.rli.nl/archief/adviezen-in-beeld/cover/
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L. Mededelingen en uitnodigingen

8. Reminder raadsinfomatiebijeenkomsten MGR SD CG op 9 (online) en 12 (fysiek) mei 
2022.

De reminder is 2 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

9. Uitnodiging van VNO NCW Midden voor de meet & greet webinar met 
ondernemersorganisaties op 11 mei 2022.

Aanmelden kan via een mailreactie aan oostermeijer@vno-ncwmidden.nl) 

M. Leesmap

10. Venster – kwartaalblad van Gelderse Kerken – nummer 2-2022. 

mailto:oostermeijer@vno-ncwmidden.nl

