
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 16 juni 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Huisvesting van internationale medewerkers; brief met bijlagen van Greenports 
Nederland.

2. Bezorgdheid over de houding van de gemeente t.a.v. van de aangekondigde 
bouwplannen aan de Sonnenberglaan; brief van een inwoner van de gemeente  
Renkum.

De fracties hebben de brief rechtstreeks ontvangen, het is aan de fracties zelf om 
hierop te reageren.

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

3. Initiatief tot het ontwikkelen van een zogenaamde ‘ecologische’ wijk 
locatie Hartensteinlaan/Sonnenberglaan; open brief van de Vereniging in oprichting Red 
de Sonnenberg Oosterbeek.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

4. Uitnodiging om deel te nemen aan de online sessies over financiële noodhulp in de 
gemeente op 22 en 23 juni 2022.

Inschrijven kan via www.sunnederland.nl/raadsleden  

5. Uitnodiging inloopavond nieuwbouwplan woongebouw locatie Bellevue 3 te Renkum op 
donderdag 23 juni 2022 te Renkum.

De uitnodiging is 15 juni jl. via de mail naar u toegezonden. Inloopavond is op 
donderdag 23 juni 2022.

6. Uitnodiging vergadering Dorpsplatform Renkum-Heelsum op 27 juni 2022 te Renkum.

7. Uitnodiging voorlichtingsavond waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe op 27 juni 
2022 te Apeldoorn.

U wordt verzocht uw komst te melden door een mail te sturen naar
verkiezingen@vallei-veluwe.nl 

mailto:verkiezingen@vallei-veluwe.nl
http://www.sunnederland.nl/raadsleden
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8. Reminder uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten doelgroepenvervoer AVAN op 
21 (Berg en Dal) en 23 (Duiven) juni 2022.

Reminder is op 8 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
Aanmelden kan via secretariaat@vervoersorganisatie.nl 

9. Online oefenavond 'Persoonlijk Profileren’ op 27 juni 2022 georganiseerd door het 
Nederlands Debat Instituut.

Aanmelden kan via:
https://www.debatinstituut.nl/trainingen/gratis-online-oefenavond 

M. Leesmap
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