
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 10, 9 maart 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Zet de fiets op 1; oproep/initiatief van Tour de Force, een samenwerkingsverband van 
overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms 
die zich inzetten voor 'de fiets' in Nederland, zaaknummer 153299. 

2. Geldende coronamaatregelen rond de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022; 
brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 februari 
2022.

3. Jeugdhulp – het moet anders, een handreiking (met bijlagen) voor het coalitie- of 
raadsakkoord van de Stichting Het Vergeten Kind.

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

4. Voortzetting contract inkoop elektriciteit ARHE 2023-2033; brief van het college van 
B&W van Renkum van 8 maart 2022, zaaknummer 057817.

5. Recreatiezoneringsplan Veluwe – reactie provincie Gelderland; brief van het college van 
B&W van Renkum van 8 maart 2022, zaaknummer 146391.

6. Omgevingswet en planning afhandeling plannen (bestemmingsplannen) via huidige 
wetgeving; brief van het college van B&W van Renkum van 8 maart 2022, zaaknummer 
152579.

De raadsbrieven zijn 8 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 8-
2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

8. Instrumenten voor betaalbare woningen; aangenomen motie van de raad van de 
gemeente Voorschoten van 3 februari 2022, zaaknummer 153372.

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

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 10, 9 maart 2022)

L. Mededelingen en uitnodigingen

9. Uitnodiging om deel te nemen aan het NK raadsleden (side-event van de Wielerronde 
Veenendaal-Veenendaal) op 20 mei 2022 te Veenendaal.

Voor meer info zie:
https://sportserviceveenendaal.nl/nk-raadsleden/
Aanmelden kan tot 13 mei 2022 via:
https://inschrijven.nl/form/2022052050816-nl

10. Vooraankondiging raadsinformatiebijeenkomsten MGR Sociaal Domein op 9 (digitaal) en 
12 (fysiek) mei 2022. Nadere info volgt t.z.t.

M. Leesmap

11. Venster – kwartaalblad Gelderse Kerken – nummer 1-2022 (ter inzage bij 
griffiesecretariaat).

12. Nieuwsbrief van SIR – communicatie en participatie – februari 2022.

https://inschrijven.nl/form/2022052050816-nl
https://sportserviceveenendaal.nl/nk-raadsleden/

