
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 34, 25 augustus 2022)
 
A. Voor kennisgeving aannemen

1. Jaarverslag 2021 van de VNG.

Het jaarverslag is in te zien via: https://vngjaarverslag2021.nl/ 

2. Start procedure herbenoeming burgemeester; brief van de Commissaris van de Koning 
in de provincie Gelderland d.d. 22 juli 2022.

3. Regionale agenda 2023 – 2024 Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen.

De nieuwsbrief m.b.t. de Regionale agenda is 24 augustus jl. via de mail naar u 
toegezonden.

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

C. Besluitenlijst B&W

4. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
33-2022.

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

5. Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een impuls aan de verbetering van het 
uitbestedings- en inleningsbeleid; brief van de Stichting Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag van augustus 2022.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

6. Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Don Boscoweg –
Groeneweg 2022; zienswijze van Vijf Dorpen in ’t Groen van 22 augustus 2022, 
zaaknummer 162766.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Uitnodiging voor de kennismakings-/presentatiebijeenkomst van ACV op 10 oktober 
2022 te Ede.

De uitnodiging is 22 augustus jl. via de mail naar u toegezonden,
U kunt uw deelname aan de presentatiebijeenkomst doorgeven aan Majelle 
Boogaard – majelle.boogaard@acv-groep.nl.  
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8. Uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de 
bijeenkomst op 7 september 2022 waarbij het advies over kernenergie wordt 
aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie te Den Haag.

9. Definitieve uitnodiging voor de online bijeenkomst over de netwerksamenwerking 
Veluwe op 1 op 20 september 2022.

Aanmelden kan via: patricia.verhelst@ede.nl.

10. Reminder Dag van Gelderland op 16 september 2022 te Nijkerk.

Aanmelden kan via:
https://dag-van-gelderland.gelderland-events.nl/page/1102404 

11. Programma Airborne-activiteiten Wolfheze – september 2022.

Het programma is 24 augustus jl. via de mail naar u toegezonden.

M. Leesmap
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