
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 21, 25 mei 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Ontwerp Natuurbeheerplan 2023; reactie van de Stichting Werkgroep Oosterbeekse 
Uiterwaarden van 22 mei 2022, gericht aan GS van Gelderland.

2. Op naar een beter drugsbeleid; brief van 24 mei 2022 van het campagneteam 
#normaaloverdrugs en digitale versie van het sprookjesboek ‘De middelen van de 
koning’, onderdeel van de campagne #normaaloverdrugs.

3. Energietoeslag:
- Advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum van 25 april 2022, 

gericht aan het college van B&W van Renkum;
- Reactie van het college van B&W van Renkum van 19 mei 2022 op advies 

over de eenmalige energietoeslag minima.

4. Rapport Alleen volwassen worden; rapport en begeleidende brief van 25 mei 2022 van 
de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw bij aanbieding rapport. 

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

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

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

5. Uitnodiging rondgang project reconstructie Oosterbeek Noord Oost op 30 mei 2022.

6. Uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten doelgroepenvervoer AVAN op 21 (Berg en 
Dal) en 23 (Duiven) juni 2022 

Aanmelden kan via secretariaat@vervoersorganisatie.nl 

7. Save the date – Dag van Gelderland – 16 september 2022.

8. Regionale consulterende bijeenkomst Groene Metropoolregio op 2 juni 2022 te Arnhem.

De reminder is 24 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

mailto:secretariaat@vervoersorganisatie.nl
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9. Uitnodiging van het Dorpsplatform Oosterbeek voor de buurtwandeling op 31 mei 2022 
(buurt omgeven door: Plein 1946, Weverstraat, De Dam, Fangmanweg, Emmastraat, 
Molenweg en Utrechtseweg met alle straten daarbinnen).

10. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de bijeenkomst ondermijning en 
bedreiging op 20 juni 2022 te Elst. 

De uitnodiging is 23 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via: 
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/20220620-ondermijning-bedreiging-gldmid/ 

11. Reminder regiocongres Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Groei in balans op 
10 juni 2022 te Nijmegen.

Aanmelden kan via: https://www.aanmelder.nl/regiocongres 

12. Uitnodiging voor de ALV/Kennisdag van het Gelders Genootschap op 30 juni 2022.

Aanmelden kan via:
https://www.geldersgenootschap.nl/aanmelden-alvkennisdag--2022.aspx 

13. Lunchwebinar Trends in participatie op 9 juni 2022.

Aanmelden kan via:
https://www.tertium.nl/portfolio/lunchwebinar-participatiestrategie-in-2022/ 

14. Lunchwebinar Participatie en de gemeenteraad op 13 juni 2022.

Aanmelden kan via:
https://www.tertium.nl/portfolio/maandag-13-juni-gratis-lunchwebinar-participatie-
en-de-gemeenteraad/ 

M. Leesmap

15. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – mei 2022.

16. Nieuwsbrief Leerwerkloket Regio Foodvalley – mei 2022.
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