
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 11, 17 maart 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Werk met de regio aan de regio; persbericht van Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen van 
15 maart 2022. 

2. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 22 maart 2022.

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

3. Oorlog in Oekraïne en de gevolgen d.d. 11 maart 2022; brief van burgemeester Schaap 
van 11 maart 2022.

De raadsbrief is 11 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

4. Voortgang Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley; brief van het college 
van B&W van Renkum van 1 maart 2022, zaaknummer 113359.

De raadsbrief is 10 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 10-2022.

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 afdoening in handen stellen burgemeester/college

6. Verzoek beschikbaar stellen gebouw van voormalig Woonzorgcentrum Overdal voor 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; brief van het Inter Diaconaal Platform van de 
gemeente Renkum van 15 maart 2022. 

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Webinar met tips om alcoholpreventie na de gemeenteraadsverkiezingen te borgen in 
lokaal beleid, georganiseerd door AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie (APGG) 
samen met de VNG en het Trimbos-instituut op 7 april 2022.

Aanmelden kan via:
https://vng.webinargeek.com/minder-gezondheids-schade-door-alcohol-in-uw-gemeente     

https://vng.webinargeek.com/minder-gezondheids-schade-door-alcohol-in-uw-gemeente
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8. Meer controle op gebruik algoritmen in uw gemeente/presentatie rapport Data Lokaal 
2022; online bijeenkomst op 11 mei 2022.

Aanmelden kan via:
inhoud@datavakbond.nl

 
M. Leesmap

9. Nieuwsbrief Veluwe-op-1  van maart 2022.

10. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – maart 2022.

11. Jeugdzorg: hoe het menselijker én goedkoper kan; mailbericht en brief van de heer 
drs. N. Mul.

12. Laatste nieuws Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – maart 2022.
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