
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 45, 11 november 2021) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 16 november 2021. 
 
2. Reactie op kaart recreatiezonering; brief van het college van B&W van Renkum d.d.  
 3 november 2021 en gericht aan de Provincie Gelderland. 
 
B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven) 
 
3. Amendementen begroting 2022; brief van het college van B&W van Renkum van  
 9 november 2021, zaaknummer 142274. 
 
 De raadsbrief is 10 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
4. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 44-2021. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
5. Borstonderzoek bij vrouwen; motie vreemd van de raad van de gemeente Lelystad van  
 7 september 2021. 
 
6. Borstonderzoek; motie vreemd van de raad van de gemeente Bergen op Zoom van  
 4 november 2021. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college 
 
7. Ontwerp-omgevingsvisie Renkum 2040 – zienswijzen van: 
 a. Familie P.J.M. Eitjes van 8 november 2021, zaaknummer 147858; 
 b. Werkgroep Omgevingsvisie van Vijf Dorpen in ’t Groen van 8 november 2021,  
  zaaknummer 147850; 
 c. Stichting ‘Buitens van Renkum’ i.o. van 7 november 2021, zaaknummer 147772; 
 d. De heer en mevrouw Papenhuijzen-van den Boom van 7 november 2021,  
  zaaknummer 147862. 
 
 Voorgesteld wordt de zienswijzen te betrekken bij de besluitvorming rond de 
 omgevingsvisie. 
 
8. Plan t.b.v. herbestemming Pieter Reijenga mavo Oosterbeek; brief van Schipper Bosch 
 Vastgoedprojecten B.V. van 26 oktober 2021, zaaknummer 147049. 
 
 Ter aanvulling: door middel van de raadsbrief van dd. 25 oktober jl. heeft het 
 college de raad geïnformeerd over het proces Talsmalaan en de rol van de 
 marktpartijen in deze fase van het proces. 
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J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering 
 
K. Gemeenschappelijke regelingen 
 
L. Mededelingen en uitnodigingen 
 
9. Aankondiging bijeenkomst 'Wat houdt het raadswerk echt in?' op 10 januari 2022 in het 
 gemeentehuis in Westervoort. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/inhoud-raadswerk-gldmid/ 
  
10. Reminder uitnodiging webinar 'Integriteit en weerbaarheid' op 18 november 2021 – 
 digitale bijeenkomst. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/webinar-integriteit-en-weerbaarheid/ 
 
11. Masterclass Zon & wind op land op georganiseerd door het Gelders Energieakkoord op 
 24 november 2021 te Zutphen. 
 
 Aanmelden kan via 
 https://geldersenergieakkoord.nl/gea-masterclass-zon-wind-op-land 
 
12. Reminder online Toiletsymposium 2021 op 18 november 2021. 
 
 Aanmelden kan via: 
 info@toiletalliantie.nl 
 
13. Acht maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte - alles wat u als 
 raadslid moet weten in 8 webinars door Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. 
 
M. Leesmap 
 
14. G1000 – nieuwsbrief najaar 2021. 
 
15. Platform Water Vallei en Eem – nieuwsbrief november 2021. 
 
16. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap november 2021. 
 
17. Artikel ‘Iedereen doet mee in een schone, slimme en bereikbare stad’ uit het TLN 
 (Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de transport- en 
 logistieksector) stakeholderblad Nederland Logistiek. 
 
18. Smurfit Kappa Parenco – informatie. 
 
 Documenten zijn 8 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
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