
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 2, 13 januari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1.  Euregio Rijn – Waal; verslag (met bijlagen) van de Euregioraadsvergadering van 
25 november 2021.

2. Uitnodiging van COC Nederland om deel te nemen aan COC’s kieswijzer 
Rainbowvote.NU - Gemeenteraad 2022.

3. Nieuwjaarswens Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

4. Vrijstellen zwemlesonderwijs van coronatoegangsbewijs controle; brief van de 
Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid van 31 december 2021.

5. Brandbrief ondernemers; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 12 januari 
2022, gericht aan de Minister President.

De brief is 12 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

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 

6. Herijking gemeentefonds; aangenomen motie van de raad van de gemeente Lelystad 
van 16 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. Omgevingsvisie Renkum 2040; mailbericht van de werkgroep Omgevingsvisie 
gemeente Renkum Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen van 6 januari 2022. 

Het bericht is 11 januari jl. via de mail naar u toegezonden en kan betrokken 
worden bij de besluitvorming rond de omgevingsvisie.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

8. Vooraankondiging informatiebijeenkomst 26 januari 2022 over het verloop van de 
coronapandemie en de aanpak ervan.

U kunt zich aanmelden tot 25 januari 2022 via directiesecretariaatpg@vggm.nl

mailto:directiesecretariaatpg@vggm.nl
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9. Lancering van het tijdschrift en platform Sociaal Domein – online evenement op 

18 januari 2022.

Te volgen via https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/

10. Masterclass ‘E-mobility’ op 17 februari 2022 te Zutphen.

Info en aanmelden via 
https://geldersenergieakkoord.nl/gea-masterclass-e-mobility

M. Leesmap

11. Gemeenteraadsverkiezingen: begrijpelijke verkiezingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking; brief van alle centrale cliëntenraden en bestuurders van 
ASVZ, Ieder(in), LFB, Philadelphia, Reinaerde, VGN en Wmo Klankbordgroep 
ondersteund door Zorgbelang Inclusief.

12. Nieuwsbrief van het Platform Water Vallei en Eem.

https://geldersenergieakkoord.nl/gea-masterclass-e-mobility
https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/

