
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 20, 19 mei 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 24 mei 2022.

2. Lelystad Airport laagvliegroutes; mailbericht d.d. 12 mei 2022 van een bezorgde 
bewoner van Epe en tevens bestuurslid van belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’.

3. Terugkijklink webinar Verstedelijkingsstrategie ANF 11 - 12 mei 2022; mailbericht van 
de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.

4. Wonen en de politieke agenda – Vereniging Eigen Huis roept gemeenten op tot actie; 
e-book van de Vereniging Eigen Huis, zaaknummer 155528.

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

5. Regionaal beleidskader huisvesting internationale werknemers (arbeidsmigranten) 
Arnhem-Nijmegen; brief van het college van B&W van Renkum van 10 maart 2022.

De raadsbrief is 17 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

6. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
19-2022.

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

L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Reminder uitnodiging Regionale Consulterende Bijeenkomst Gemeenteraden Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op 2 juni 2022.

De reminder is 17 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via:
g.van.der.woude@nijmegen.nl 

8. Uitnodiging van Entrea Lindenhout voor de bijeenkomst over jeugdzorg voor raadsleden 
in heel Gelderland op 16 juni 2022 te Arnhem.

Aanmelden (graag voor 9 juni) kan via m.coenders@entrealindenhout.nl 

mailto:m.coenders@entrealindenhout.nl
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Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 20, 19 mei 2022)

9. Uitnodiging van SUN Nederland (Stichting Urgente Noden Nederland) voor online 
sessies op 22 en 23 juni 2022.

10. Reminder van de Gelderland Academie webinar ‘De positie van de raad’ op 31 mei 2022
Regio Veluwe.

M. Leesmap

11. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – nieuwsbrief mei 2022.

12. SIR communicatie en participatie – nieuwsflits mei 2022.

13. Nieuwsbrief van G1000 – op weg naar een andere democratie – mei 2022.

14. Maak kennis met Mijn Gelderland Academie.

Account aanmaken kan via:
https://gelderlandacademie.nl/account-aanmaken/ 
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